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Huhtikuun kuntavaaleissa valittiin uudet päättäjät seuraavaksi nelivuotiskau-
deksi. Eräässä ehdokkaan löytämistä helpottavassa vaalikoneessa mukana oli 
mielenkiintoinen lapsia koskeva kysymys. Pidämmekö lapsessa tärkeämpä-
nä hyvää käytöstä ja tottelevaisuutta vai uteliaisuutta ja itsenäisyyttä? Yllättä-
vä kysymys kirvoitti keskusteluja erilaisissa kahvipöydissä. Moni koki, että oli 
vaikea valita näiden asioiden välillä ja mietti, miten kysymys ylipäätään liittyi 
kunnan tehtävään tai päättäjien toimivaltaan. 

Itse ajattelen, ettei se suoranaisesti liittynyt-
kään. Sen sijaan se kyllä kertoo jotakin vastaa-
jan lapsikäsityksestä. Lapsikäsitys kuvaa muun 
muassa sitä, millaisena näemme lapsen ja aikui-
sen välisen suhteen ja mitä pidämme siinä tär-
keänä. Kunnissa päätetään lapsille tärkeistä pal-
veluista, kuten koulutuksesta ja varhaiskasva-
tuksesta sekä niitä koskevista suunnitelmista. 
Näissä päätöksissä on aina kysymys myös arvo-
valinnoista. Siksi minusta on hyvä, että päättäjil-
tä kysytään heidän lapsikäsityksestään.

Lapsi, joka tulee kuulluksi, jota rohkaistaan ja 
jonka kanssa keskustellaan arvostavasti, oppii 
kohtelemaan hyvin myös muita ihmisiä. Kul-
jen työmatkani päivittäin raitiovaunulla. Ilah-
dun aina, kun kohtaan matkallani lapsen kanssa 
matkustavia aikuisia, jotka todella paneutuvat 
keskusteluun lapsen kanssa. Kesken arkisen rai-
tiovaunumatkan päiväkodista kotiin saatetaan 
käydä lapsen kannalta päivän tärkein keskuste-
lu. Eräänä aamuna lapsi takanani aloitti keskustelun äitinsä kanssa ja siirtyi-
li luontevasti aiheesta toiseen. Lapsi suhtautui uteliaasti ympäristöönsä ja teki 
sitä koskevia havaintoja. Äiti syventyi pohdiskelemaan asioita lapsensa kanssa. 
”Äiti, sä oot mulle kaikkein tärkein”, kuului takaani lapsen ääni. 

Kiitos, kun istuitte taakseni, äiti ja lapsi. Olen varma, että teillä oli edessä 
hyvä päivä. Itse lähdin raitiovaunusta hymy huulilla, hyvällä tuulella kohti uut-
ta päivää. 

Onnellista äitienpäivää kaikille äideille!

12.5.2017
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Pääkirjoitus

Lapsiperheen arjessa kaikki apu ja tuki ovat tarpeen.  
Kiireessä voi kuitenkin unohtua yksi merkittävä sana. Se sana  
on kiitos. Muista kiittää häntä, joka on auttanut sinua silloin,  

kun olet tarvinnut tukea. Ollaan tärkeitä toisillemme.

Jaa kiitoksesi ja osallistu 100 euron  
ravintolalahjakortin arvontaan:  
www.pilttipiiri.fi/piltti65

Tottelevainen vai itsenäinen lapsi?

4041-0619
Painotuote

PEFC/02-31-151

Painopaikka
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Seminaari lapsista ja nuorista 
digitaalisessa maailmassa järjestetään 
2.10. Helsingissä Finlandia-talossa. 
Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. 
Ohjelma ja ilmoittautumiset 
www.mll.fi/seminaarit

Koulurauha julistetaan Helsingissä 
24.8. www.koulurauha.fi

Valtakunnallisessa 
äitienpäiväjuhlassa 
14.5. palkitaan 33 
äitiä merkittävästä 
työstään kasvattajana 
Valkoisen ruusun 
Ritarikunnan I luokan 
mitalilla kultaristein. 

Nuoren voi olla 
vaikea saada apua
Monet nuoret kokevat, etteivät tule kohdatuk-
si, vaikka ympärillä olisi useita ammattilaisia. 
Pahimmillaan saman nuoren ympärillä työs-
kentelevistä ammattilaisista kenelläkään ei ole 
kokonaiskäsitystä nuoren tilanteesta. Palvelu-
ja käyttäneiden nuorten ajatuksista kerrotaan 
Lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportissa.

Raportin mukaan huonosti voivilta ja palve-
luja ennen käyttämättömiltä nuorilta puuttuu 
perustietoa ja toimintaohjeita siitä, missä, mil-
loin ja kehen voi olla yhteydessä, kun omassa 
elämässä tapahtuu vaikeita asioita tai ahdis-
taa.

Nuoret toivovat kiireettömyyttä, jousta-
vuutta ja henkilökohtaista kohtaamista, mutta 
kokevat ammattilaiset usein kiireisiksi, välinpi-
tämättömiksi, kyllästyneiksi ja väsyneiksi.

Nuoret kaipaavat myös yksilöllisempiä koh-
taamistapoja, mahdollisuutta vaikuttaa tapaa-
misaikoihin sekä tilaisuuksia purkaa huoliaan 
myös muilla keinoilla kuin puhumalla, esimer-
kiksi piirtämällä tai kirjoittamalla.

Lasten ja nuorten puhelimessa, chatissa ja 
nettikirjepalvelussa vastattiin yhteensä  
26 000 yhteydenottoon vuonna 2016.
Lasten ja nuorten puhelimen vuosiraportti 
2016.

Aloite maakunnallisista 
lapsiasiavaltuutetuista
MLL ja Lastensuojelun Keskusliitto tekivät 
aloitteen valtioneuvostolle maakunnallis-
ten lapsiasiavaltuutettujen perustamises-
ta. Valtuutettujen tehtävänä olisi edistää 
ja turvata lasten oikeuksia maakuntien ja 
kuntien palveluissa ja päätöksenteossa. 
Lue lisää: www.mll.fi → Kannanotot

Kannustusta 
koulunalkuun
Koulunalku on iso muutos lapsen ja koko 
perheen elämässä. Toinen tärkeä vaihe on 
siirtyminen alakoulusta yläkouluun, joka 
ajoittuu alkavaan murrosikään.

MLL lähestyy elokuussa sekä ekaluok-
kalaisten että yläkoulun aloittavien lasten 
vanhempia ja muistuttaa lapsen hyvinvoin-
nille tärkeistä asioista. Hyvä alku koulu-
tielle- ja Hyvä alku yläkouluun -kampanjat 
tavoittavat 100 000 koululaisen vanhem-
mat. Kampanjat mahdollistaa yhteistyö-
kumppaneilta ja säätiöiltä saatu tuki.

Työ- ja elinkeino-
ministeriö on 
myöntänyt MLL:lle 
rahoituksen 
hankkeeseen, jossa 
paikallisyhdistysten 
toimintaa kehitetään 
maahanmuuttajien 
kotoutumista 
tukevaksi.

Uusia tukijoita
Avainapteekit tukee Lasten ja nuorten pu-
helinta ja haluaa näin osaltaan varmistaa, 
että jokaiselle lapsella ja nuorella on joku, 
jolla on aikaa kuunnella.

Suomen IKEA tukee lasten ja nuorten 
kaverisuhteiden hyväksi tehtävää työtä ja 
lahjoittaa jokaisesta Suomen Ikeassa myy-
dystä lasten Kalakaverit-annoksesta yhden 
euron MLL:lle. 

Aurinkomatkat tukee lasten ja nuorten 
hyvinvointia lahjoittamalla MLL:lle viisi eu-
roa jokaisesta Lasten ja Nuorten Aurinko-
klubiin vuoden 2017 aikana osallistuvasta 
lapsesta. 

Mukaan 
Hyvä testamentti 
-kampanjaan
MLL on liittynyt Hyvä testamentti -kam-
panjaan, joka tarjoaa tietoa testamentista 
ja antaa käytännön neuvoja sen tekemi-
seen. Kampanjassa on mukana yleishyö-
dyllisiä yhteisöjä, jotka ovat Vastuullinen 
Lahjoittaminen ry:n jäseniä. Testamentti-
lahjoitukset ovat tärkeä osa monien järjes-
töjen toiminnan rahoitusta. 
www.hyvatestamentti.fi

Onnea, Simpele! 
MLL:n Simpeleen yhdistys täyttää tänä 
vuonna upeat 95 vuotta, minkä kunniaksi 
vietettiin koko perheen Kuperkeikkajuhlia. 
Simpeleen yhdistys on liiton ensimmäi-
siä paikallisyhdistyksiä ja esimerkiksi sen 
leikkikoulu on toiminut yhtä mittaa joka 
arkipäivä 65 vuotta. Kaikille avoimessa 
leikkikoulussa leikkii jo 3. sukupolvi. Halli-
tuksella oli yhteispotretissa hauskaa.  

Chat saa vanhemmilta kiitosta
Vanhemmat kaipaavat enemmän tukea arkeensa. MLL:n Vanhem-
painpuhelimen chat-kanava vastaa hyvin vanhempien avuntarpee-
seen, kertoo Vanhempainpuhelimen vuosiraportti.

Viime vuonna avattu uusi kanava mahdollistaa varhaisen kes-
kusteluavun. Moni chatin kautta yhteyttä ottaneista oli tullut Van-
hempainnettiin etsimään tietoa mieltä painavasta asiasta ja siinä 
samalla tarttunut mahdollisuuteen purkaa huoliaan päivystäjän 
kanssa. Vanhemmat kokivat, että kynnys avun hakuun oli matala, 
koska yhteydenottoa ei tarvinnut etukäteen miettiä.

Vanhemmat kiittävät palvelua ajasta ja paikasta riippumattomak-
si. Tuki on yhtä lähellä kuin oma puhelin. Chat mahdollistaa lyhyet 
yhteydenotot arjessa: bussipysäkillä, kotona lasten leikkiessä tai 
töiden lomassa päivän aikana.

Vanhempainpuhelimessa ja Vanhempainnetin kirjepalvelussa ja 
chatissa vastattiin viime vuonna yhteensä lähes 1 400 yhteydenot-
toa. 
Vanhempainpuhelimen vuosiraportti 2016.

Maria tuli taloon

”Hei, olen Maria Gnosspelius ja 
aloitin liitossa viestintäpäällikkö-
nä huhtikuun alussa. Olen toimi-
nut viestintäpäällikkönä aiemmin 
Suomen 4H-liitossa ja Valtakun-
nallisessa työpajayhdistyksessä. 
MLL on minulle tuttu omien lapsi-
en kautta. Kotona lapsia hoitaessa 
Järvenpään paikallisyhdistyksen 
perhekahvila oli myös minulle tär-
keä osa arkea. Olen iloinen ja yl-
peä saadessani olla osa yhteistä 
järjestöämme!

Uudet julkaisut
Mielenlukutaitoa! on varhaiskasvattajille 
suunnattu opas, joka tarjoaa uudenlaisen työ-
tavan turvallisen lapsiryhmän rakentamiseen 
ja kiusaamisen ehkäisemiseen päiväkodissa. 
Opas sisältää tietoa ja työvälineitä myönteisen 
ilmapiirin edistämiseen sekä omien toiminta-
tapojen kehittämiseen. www.mll.fi/julkaisut

Kaikille kaveri päiväkodissa on vanhempain-
iltamalli lasten kaverisuhteiden tukemiseen. 
Vanhempainillassa pohditaan esimerkkitapa-
usten avulla vanhempien keinoja auttaa lapsia 
kaveriasioissa. www.mll.fi/julkaisut 

Päiväkotirauhapeli, Tuumaustalkoot ja 
Päiväkotirauhan suunnittelumalli ovat var-
haiskasvatukseen tarkoitettuja työkaluja kiu-
saamisen ehkäisemiseen ja kaverisuhteiden 
vahvistamiseen. www.mll.fi/paivakotirauha

PÄIVÄKOTIRAUHAPELI
Päiväkotirauhapeli pohjautuu Folkhälsanin tuottamaan Dagisfred-peliin.

Hei, kaverit!
Minun nimeni on

             
Onpa kiva, että
juuri te pelaatte
kanssani Päiväkotirauhapeliä. 
Se on tosi hauskaa. Minusta 
olisi mukava kuulla, mikä
sinusta on täällä päivä-
kodissa hauskaa.

Kertokaa vuorotellen. Jokainen 
saa liikkua vuorollaan yhden 
askeleen eteenpäin. Sinä 
joka istut lähimpänä minua, 
voit aloittaa. 

.

2.

Hei, kaverit! Minun nimeni on

Olipa jännittävää kuulla kaikesta hauskasta,
mitä kerroitte! Minustakin päiväkodissa on kivaa,
mutta joskus saatan tuntea itseni vähän surulliseksi.

Kertoisitko sinä, millaisista asioista päiväkodissa
voi tulla paha mieli? Kertokaa vuorotellen. Jokainen
saa liikkua vuorollaan yhden askeleen eteenpäin. 
Sinä joka istut lähimpänä minua, voit aloittaa. 

3.

.

ONNEA! 
Olette tulleet maaliin. 
Minusta on hyvä, että 
kerromme toisillemme, 
mitä ajattelemme päivä-
kodista. Esimerkiksi, mitkä 
asiat ovat mukavia ja mitä 
voimme tehdä, kun haluamme 
olla ystävällisiä kavereille. 
Kiitos, kun osallistuit peliin.

6.

4.
Minun nimeni on             
Minä yritän aina näyttää kavereilleni,
että tykkään heistä. Mutta joskus se ei 
suju niin hyvin. Minusta tuntuu, että 
kaverini eivät aina ymmärrä, mitä tarkoi-
tan. Mitä me voisimme sinun mielestäsi 
tehdä täällä yhdessä, jos haluamme 
näyttää, että välitämme ja tykkäämme 
toisistamme? Kertokaa vuorotellen. 
Jokainen saa liikkua vuorollaan yhden 
askeleen eteenpäin. Sinä joka istut 
lähimpänä minua, voit aloittaa. 

.

5.
Olettepa te pelanneet hienosti ja teillä
on hyviä ajatuksia ja ideoita. Kiitos!
Minun nimeni on   
ja minun mielestäni nyt olisi juhlan 
paikka. Voisimme suunnitella yhdessä 
Päiväkotirauhajuhlan, vai mitä? 
Millaisesta päiväkotijuhlasta 
sinä pitäisit? Kertokaa vuorotellen 
juhlatoiveenne. Jokainen saa liikkua 
vuorollaan yhden askeleen eteenpäin. 
Sitten olettekin MAALISSA!

Hei, kaverit! Minun nimeni on

Tämä on Päiväkotirauhapeli, jossa
sinulla on tosi tärkeä tehtävä. 
Tässä pelissä saat kertoa, millaisessa 
päiväkodissa meillä kaikilla olisi 

mukavaa. Kun olette valmiita 
aloittamaan, voitte siirtää pelinappulan 

LÄHTÖ-ruutuun. Saatte tehtävän,
johon voitte vastata vuorotellen. 

Jännittävää vai mitä!

1.

Kaikille kaveri päiväkodissa
Vanhempainilta

Mielenlukutaitoa!
Opas turvallisen päiväkotiryhmän rakentamiseen 
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Maitopurkeista tehdään esterata ja pahvi-
laatikoista autoja.

Kun muovipulloihin laitetaan hiekkaa, 
niistä tulee voimailuvälineitä, joilla mum-
mot voivat jumpata. 

Nyt ollaan MLL:n Kouvolan paikallis-
yhdistyksen päiväkoti Aurinkopojassa ja 
äänessä ovat kierrätystapahtumaa tou-
kokuulle suunnittelevat lapset. Mukana 
tapahtumassa on myös Kouvolan yhdistyk-
sen toinen päiväkoti, niin ikään ympäristö-
kasvatukseen erikoistunut Palokangas.

 5-vuotiaat Ella Lempinen, Nea Friman 
ja Jemina Haapanen laativat päiväkodin 
pöydällä piirustuksia autojen malleihin. 

– Teemme ainakin kolme limusiinia ja 
yhden mersun, Ella kertoo. 

Kummankin päiväkodin lapsista ja ohjaa-
jista koottu Ekoveikat-niminen ryhmä vas-

taa kierrätystapahtuman suunnittelusta. 
Lapset myös rakentavat itse tapahtumapäi-
väksi Aurinkopojan pihalle rastipisteet.

– Lasten osallisuus on olennainen osa 
kaikkea meidän toimintaamme, kertoo 
Kouvolan paikallisyhdistyksen toiminnan-
johtaja Isa Mäkelä. 

– Huomiomme lasten mielenkiinnon 
kohteet ja pyrimme toteuttamaan niitä 
niin eri tapahtumissa kuin päivittäisessä 
arjessakin.

Vihreän lipun alla
Päiväkoti Aurinkopoika on jo saanut Suo-
men Ympäristökasvatuksen Seura ry:n Vih-
reän lipun käyttöoikeuden. Palokankaalle 
statusta odotetaan joulukuussa. Kum-
massakin päiväkodissa toteutetaan myös 
Suomen Ladun koordinoimaa metsämörri-
toimintaa.

Vihreän lipun mukaisesti Aurinkopojan 
lasten Luonnonsäästäjät-ryhmän tämän 
vuoden teemana on energia ja Palokan-
kaan Banaanikerho taas perehtyy jätteiden 
vähentämiseen.   

Päiväkodinjohtaja Hanna-Mari Komin 
mukaan ympäristön hyväksi toimiminen 
selkiytyy lapsille kokemisen, elämysten ja 
ihmettelyn kautta.

– Kaikki lapset käyvät kerran viikossa 
metsässä ympäri vuoden. Metsässä lapset 
keksivät äkkiä leikin ilman lelujakin, Komi 
kertoo.

Aurinkopojassa ja Palokankaalla on vä-
hennetty leluhankintoja ja niiden tilalle on 
ostettu tutkimusvälineitä, kuten valopöy-
tiä, haaveja, luuppeja ja kiikareita.

Viesti metsän elämyksellisyydestä on 
kulkeutunut myös lasten vanhemmille. 
Metsässä järjestetyssä vanhempainillassa 
oli isä, joka ei ollut käynyt 20 vuoteen met-
sässä. Sen jälkeen hänet on yllätetty aina-
kin kerran matkalla luontoretkelle.

Toiminnanjohtaja Isa Mäkelä korostaa, 
että lapselle ei välttämättä ole mieluisinta 
kalliit lelut ja lahjat.

– Läsnäolon ja lapsen kanssa yhdessä 
vietetyn ajan merkitystä ei voi liikaa ko-
rostaa.

Jalat pyörinä
Päiväkoti Aurinkopojan seinältä löytyy kier-
rätystapahtuman toimintakaavio. Ella Lem-
pisen ja Jemina Haapasen mukaan hauskaa 
ja tärkeää tekemistä löytyy tapahtuman ai-
kana lasten lisäksi heidän vanhemmilleen, 
sukulaisilleen ja muillekin vieraille.   

Puutarhakerholaiset 
palstallaan
MLL aloitti 1920-luvulla maatalous-
kerhotoiminnan, joka tarjosi lapsille 
ja nuorille kehittävän harrastuksen 
ja opetti siinä sivussa uusia viljely-
menetelmiä ja kasveja. Lisäksi maa-
talouskerhotoiminnan toivottiin 
parantavan sisällissodan runteleman 
köyhän maan ruokahuoltoa. 
Maatalouskerhoja oli erilaisia, mm. 
puutarha-, peruna-, kanan-, leh-
män-, ja porsaanhoitokerho. Kes-
kuskanslia, nykyinen keskustoimisto, 

Kuva-aarteita
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laati kullekin kerholle ohjeet ja vuo-
sikalenterin. Huhtikuussa esim. puu-
tarhakerhon vuosikalenterissa oli 
”kylvöalan valmistus, maan lannoi-
tus ja muokkaus.”
Kuvassa Hausjärven puutarhakerho-
laiset muokkaamassa maata keväällä 
1926. Kuvaaja Kalle Kalervo toimi lii-
ton maatalouskerhojen ohjaajana.

Kestävän elämän siemen 
päiväkodista
Ympäristökasvatukseen keskittyvässä päiväkodissa lapset suunnittelevat 
kierrätystapahtuman ja vanhempainilta pidetään metsässä.

– Kaikki saavat ajaa pahvilaatikkoautoja. 
Niissä on pahvipyörät, mutta oikeasti autot 
liikkuvat ajajiensa jaloilla, tytöt selittävät. 

Isa Mäkelän mukaan varsinkin 3–6-vuo-
tiaat lapset ovat hyvin herkkiä omaksu-
maan uusia asioita. Lapset ovat myös 
kyselleet ympäristöön ja luontoon liittyviä 
asioita. He haluavat tietää, miten kierräte-
tään biojätettä ja miksi puukiipijä on puun-
kuoren värinen.

Energiaa säästävistä ja ympäristön kuor-
mitusta vähentävistä arkisista teoista lap-
set ovat tehneet oman opetusvideonsa.

– Lapset nauttivat siitä, kun pääsevät te-
kemään asioita itse ja lopputuloksesta he 
ovat syystäkin ylpeitä.

Mustekalat roskaretkellä
Palokankaan päiväkodin 3–6-vuotiaiden 
Mustekalat-ryhmä teki hiljattain roskaret-
ken lähiympäristöön.  Lapset osoittelivat 
roskia, jotka lastenhoitaja Hanna Kovero 
kävi kumikäsineillään keräämässä pois. 
Lapsille on kehittynyt hokema ”aika ikä-
vää.”

– Roskien näkeminen luonnossa heistä 
vasta aika ikävää olikin, Kovero kertoo.

Energiaa säästääkseen päiväkodissa on 
vietetty kokeiluna sähkötöntä päivää, jol-
loin sisätiloja valaistiin taskulampuilla. 

Ympäristön kuormitusta vähentäviä te-
koja ovat myös ovien sulkeminen ja veden 
liian valuttamisen välttäminen. Ruokaa 
opetellaan annostelemaan lautaselle sen 
verran, että sitä ei jäisi yli. 

– Kierrätyspäivän kierrätyspelissä näh-
dään, kummat taitavat kierrätyksen pa-
remmin, lapset vai aikuiset, Isa Mäkelä 
toteaa.

Tapahtumapäivän lisäksi Päiväkoti Aurin-
kopojan ja Palokankaan päiväkodin lasten 
kierrätystaiteesta kootaan näyttely Taide-
keskus Ruukille toukokuuksi.

– Totta kai toivomme ja uskomme, että 
päiväkotiajoista jää lasten mieliin itämään 
kestävän elämän siemen, päiväkodinjohta-
ja Hanna-Mari Komi toteaa. l
kouvola.mll.fi

Jemina Haapanen (edessä) ja Ella 
Lempinen esittelevät päiväkotien 
kierrätystapahtuman suunnitelma-
kaaviota.

Leo Ala-Krekola huristelee pahvilaatikko-
auton prototyypillä. 

Leffaretkellä
Lapinjärven paikallisyhdistys järjesti lap-
siperheille leffaretken Kouvolaan. Bussi-
lastillinen lapsia vanhempineen matkasi 
katsomaan Onneli, Anneli ja salaperäi-
nen muukalainen -elokuvaa, ja katsellessa 
nautittiin tietysti leffaherkuista. 

TEKSTI JA KUVAT  
VILLE VANHALA
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apsella on oikeus saada opetusta ja 
nauttia parhaasta mahdollisesta 
terveydentilasta, sanotaan YK:n 
lapsen oikeuksien yleissopimuk-
sessa. Suomen perusopetuslain 

mukaan opetus on järjestettävä si-
ten, että se edistää oppilaan tervettä 

kasvua ja kehitystä. Mutta mitä tehdä, jos 
koulu sairastuttaa?

Koulujen sisäilmaongelmat ja niistä joh-
tuva oireilu on Suomessa tavallista. Ongel-
makouluja on niin paljon, että niitä kaikkia 
on mahdotonta saada korjattua nopealla 
aikataululla.

– Lapsen koulupäivä on tänään. Ei lap-
si voi odottaa, että viiden vuoden päästä 
valmistuu koulu, huomauttaa Laura, jon-
ka lapsi on yksi koulun sisäilmasta sairas-
tuneista. Laura ei halua esiintyä jutussa 
omalla nimellään.

Tarkkoja lukuja sisäilmasta sairastuneis-
ta ei ole olemassa. Syitä on useita: Ei ole 
olemassa mittaria, joka havaitsisi aukot-
tomasti sisäilmaongelman. Ongelma voi 
johtua homeesta, mutta myös esimerkik-
si rakennusmateriaalipäästöistä. Ei myös-
kään ole olemassa yhtä sairausdiagnoosia, 
jota tilastoida. Toisille tulee oireita hel-
pommin kuin toisille, ja oireet voivat olla 
keskenään hyvin erilaisia.

Arvioita on kuitenkin tehty. Opetusalan 
ammattijärjestön OAJ:n tekemän selvityk-
sen mukaan kahdessa kolmesta päiväko-
dista ja koulusta on sisäilmaongelmia. 
Sisäilmasta sairastuneiden yhdistys Home-
pakolaiset ry on arvioinut, että 100 000–
200 000 peruskoululaista oireilee lievästi 
ja että 1 000–5 000 lapsella on sisäilmaon-
gelmista johtuva vakava sairastuminen.

Pahimmillaan vanhemmat joutuvat koh-
taamaan ison arvovalinnan: Antaako lap-
sen käydä koulussa, jossa myös kaverit 
käyvät, vai ottaako lapsi pois koulusta, jot-
ta tämä ei sairastu? Siis taatako lapselle so-
siaaliset suhteet vai terveys?

Miten tunnistaa sairaus?
Sisäilmasta sairastuneiden oirekirjo on 
valtaisa. Kun yhdellä on kuumetta ja jat-
kuvasti poskiontelontulehdus, toisella 
kipeytyvät nivelet. Silloin voi olla vaikea 
ymmärtää, että oireet aiheuttaa sama te-
kijä.

TEKSTI ANNA-SOFIA NIEMINEN 
KUVAT LEHTIKUVA

u

Luokkakaverit vai terveys? Kun koululaiset sairastuvat sisäilmasta, pelkkä 
koulurakennuksen korjaaminen ei riitä. Pitää 
myös ratkaista, miten jo oireilevat tai sairastuneet 
lapset pystyvät opiskelemaan turvallisesti.

L

V
”Lapsen 

koulupäivä on 
tänään. Ei lapsi voi 
odottaa, että viiden 

vuoden päästä 
valmistuu koulu.”
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Hänen mukaansa sisäilmaongelmiin 
liittyy paljon vääriä uskomuksia. Hän on 
esimerkiksi usein kuullut väitettävän, että 
pahin, mitä sisäilmaongelmasta voi seura-
ta, on astma. 

– Ei ole kyse siitä, että lapsella vähän 
kutittaa nenää tai ärsyttää kurkkua tai et-
tä hän olisi muuten hankala. Terveydelli-
set vaikutukset voivat olla niin vakavia ja 
invalidisoivia, että nopea toiminta voi pe-
lastaa lapsen tulevaisuuden.

Esimerkiksi asunnon ja työpaikan löy-
täminen voi olla sisäilmasta sairastuneel-
le vaikeaa.

Miten toimia, kun epäilys 
herää?
Jos lapsella alkaa olla sisäilmaongelmaan 
viittaavia oireita, kannattaa ottaa yhteys 
rehtoriin ja kouluterveydenhuoltoon ja 
miettiä, miten asiaa lähdetään yhdessä 
ratkaisemaan.

Mahdollisia järjestelyjä on monenlaisia. 
Joskus lapsi voi olla osan päivää koulussa 
ja opiskella osan asioista kotona. Jos lap-
si on kokonaan kotiopetuksessa, hänelle 
voidaan järjestää tukitunteja. Yksi vaihto-
ehto on, että lapsi osallistuu opetukseen 
etänä videoyhteyden avulla. Tai sitten voi-
daan kokeilla siirtää lapsi kokonaan toi-
seen kouluun.

Jos oireita on monilla ja koulussa saa-
daan todennettua sisäilmaongelma, sitä 
voidaan alkaa korjata. Silloin alkaa väis-
tötilojen etsiminen. Koko koulu saatetaan 
siirtää kunnan muihin tiloihin tai parak-
keihin.

Aina ongelman syytä ei löydetä, vaikka 
kuinka mitattaisiin ja kartoitettaisiin. Silti 
lapsen oireet pitää ottaa vakavasti.

Miten järjestää etäopetus?
Maskulainen luokanopettaja Harri Man-
tila on ollut mukana useissa hankkeissa, 
joissa on järjestetty etäopetusta sairastu-
neille koululaisille. Kipinä etäopetukseen 
lähti siitä, että omaan luokkaan on osu-
nut kaksi syöpään sairastunutta lasta. Nyt 
Mantila on auttanut jollain tavalla jo noin 
70–80 lasta, joista kymmenisen on sairas-
tunut sisäilmasta.

Mantila ajattelee, että sisäilmasta sai-
rastuneiden kohdalla etäopetus voi olla 
hyvä väliaikaisratkaisu siksi aikaa, kun et-
sitään pysyvämpää ratkaisua. Silloin lapsi 
pysyy opetuksen mukana ja hänellä säilyy 
yhteys luokkatovereihin. 

– Olen yrittänyt, että reagoitaisiin ai-
ka äkkiä. Sairastuneen lapsen perheellä 
stressi ja huoli koulunkäynnistä on suuri.

Käytännössä luokan ja lapsen välille 
luodaan etäyhteys esimerkiksi Skypellä 
tai Google Hangoutsilla. Videoyhteyden 
avulla lapsi voi kotonakin viitata tai osal-
listua ryhmätöihin.

Mantila huomauttaa, että jos on mah-
dollista, lapsen kannattaa nähdä luok-
katovereita myös oikeassa elämässä. 
Esimerkiksi jos oppilas asuu lähellä kou-
lua, hän voi mennä välitunneille mukaan. 
Mantila kuitenkin muistuttaa, että video-
yhteys ei koskaan täysin korvaa kasvotus-
ten olemista. 

– Lapsella tulee ikävä sinne kouluun to-
si nopeasti.

Kaikille etäopetus ei sovi. Mantilalla on 
kokemusta myös tilanteista, joissa oppi-
laan ikävä kouluun on ollut niin suuri, että 
etäopetus on vain muistuttanut ikävästä. 

Myös luokan muut oppilaat pitää ottaa 
huomioon, kun etäopetusta järjestetään. 
Jos yksi on etänä sisäilmaongelmien ta-
kia, muut saattavat miettiä, etteivät he-
kään halua altistua luokassa. Tilannetta 
kannattaa käsitellä koko luokan voimin.

Mantila muistuttaa, että yleensä lapset 
käsittelevät vaikeitakin aiheita mutkat-
tomasti. Lapset ovat hänen kokemuksen 
mukaan myös hyvin mukautuvaisia. Hän 
opettaa parhaillaan itse parakkikoulussa, 
koska oma koulu on suljettu sisäilmaon-
gelmien takia.

Vinkkejä etäopetuksen järjestämiseen
Etäopetuksen järjestämiseen riittää, että molemmissa päissä 
on nettiyhteys ja tietokone, jossa on mikrofoni ja kamera.
Yhteydenpitoon videon välityksellä on useita ilmaisia ohjelmia, 
esimerkiksi Skype ja Google Hangouts. Tärkeää on, että opetta-
ja pystyy myös jakamaan oman tietokoneensa työpöydän etä-
nä olevalle oppilaalle.

Koulun ja perheen kannattaa suunnitella tarkkaan, mille tun-
neille lapsi osallistuu etänä, koska lapsi ei jaksa istua loputto-
miin tietokoneella. Osan asioista voi opiskella itsenäisesti.

Äänen kulkeminen on tärkeämpää kuin terävä kuva. Jos ääni 
ei kulje kunnolla, opetusta ei jaksa seurata.

Kannattaa aloittaa pienillä määrillä ja lisätä etäopetusta hil-
jalleen, koska etäopetus voi tuntua aluksi työläältä niin opetta-
jasta kuin oppilaasta.

Etäoppilas on kiva tuoda pienellä ylimääräisellä näytöllä luo-
kan sivuun. Sen avulla oppilas on helpompi esimerkiksi ottaa 
mukaan ryhmätöihin, kun yksi ryhmä voi kerääntyä näytön ym-
pärille.

Esimerkiksi Skypeä tai Google Hangoutsia käytettäessä video 
ei leviä luokan ulkopuolelle. Opetustilanteet pysyvät siis yksi-
tyisinä, eikä oppilailta tarvita kuvauslupia.

Kuvauslupa tarvitaan, jos oppitunti tallennetaan tai jos käy-
tetään esimerkiksi Adobe Connectia, jossa videokokoukseen 
voi liittyä verkko-osoitteen kautta.

Lähde: luokanopettaja Harri Mantila, joka on ollut mukana lukuisissa etä-
opetushankkeissa

Monesti oireet ovat myös niin yleisiä, 
että sisäilmaongelmat eivät välttämättä 
tule ensimmäisenä mieleen. Kaikillahan 
särkee päätä joskus.

Myös Lauralla kesti tajuta, mikä hänen 
yläkouluikäistä lastaan vaivaa. Tilanne 
ehti mennä pitkälle: nivelkipujen vuoksi 
lapsi tarvitsi rannetukia, jotta pystyi käyt-
tämään kynää. Ja kun lapsi tuli yhä useam-
min kesken koulupäivän kotiin ja nukkui 
iltaan asti, äiti ihmetteli, kiusataanko tätä 
tai onko tämä masentunut. Poskiontelon-
tulehduksia, pahoja iho-oireita ja kuumet-
takin oli vähän väliä.

Sitten tuli loma, ja lapsi oli taas ihan pir-
teä. Vasta se havahdutti: jos lapsi voi hy-
vin, kun hänen ei tarvitse käydä koulussa, 
voisiko ongelma olla koulussa?

– Oli muillakin oireita, mutta ne olivat 
niin monenlaisia. Yhdellä tytöllä oli käm-
menet verillä koko ajan. Päänsärkyä oli 
hirveän monella.

Laura kehottaa kiinnittämään huomio-
ta siihen, missä ja miten oireet helpotta-
vat. Onko olo parempi lomilla? Auttaako 
tuulettaminen? Onko jossain osassa kou-
lurakennusta helpompi olla?

Homepakolaiset ry:n suunnitteli-
ja Minna Pitkäniemi antaa vinkin, että 
vanhempi voi pitää lapsen oireista päivä-
kirjaa. Oireet voivat tietysti johtua mones-
ta syystä, mutta kannattaa pitää mielessä 
sisäilmaongelmien vaihtoehto.

– Mitä varhaisemmin saadaan katko oi-
reille ja ratkaisuja, sitä parempiin tulok-
siin päästään, Pitkäniemi sanoo.

u

Kun kouluun ei voi 
mennä, lapsen ja 
luokan välille luodaan 
yhteys esimerkiksi 
skypellä.

Ekaluokkalaisia jurttakoulussa 
home-evakossa.

Parakkirakennus on usein 
nopein ratkaisu koko koulun 
siirtämiseksi puhtaisiin tiloihin.

V
Kiinnitä 

huomiota siihen, 
missä ja miten 

oireet helpottavat. 
Onko olo parempi 

lomilla?
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Mistä apua ja tukea?
Suomen Vanhempainliitto: www.vanhempainliitto.fi 
Hengitysliitto: www.hengitysliitto.fi 
Terve Sisäilma ry: tervesisailma.wixsite.com/tervesisailma 
Homepakolaiset ry: homepakolaiset.fi
Vihaiset äidit -ryhmä: vihaisetaidit.blogspot.fi

sairastuneet voineet opiskella yhdessä, 
jotta heistä olisi ollut seuraa toisilleen?

Miten kunnissa toimitaan?
Kuntien käytännöt sisäilmaongelmien 
suhteen ovat moninaisia. Kuntaliiton pe-
rusopetuksen erityisasiantuntijan Leena 
Pöntysen mielestä lähtökohdan pitääkin 
olla se, että kunnat voivat miettiä itse, mi-
ten toimivat.

– Jos yrittää tehdä ohjetta, joka sopii 
jokaiseen tilanteeseen, se alkaa olla niin 
väljä, ettei sillä ole enää mitään vaikutta-
vuutta.

Pöntynen on aiemmin työskennellyt 
rehtorina koulussa, jossa oli sisäilmaon-
gelmia. Esimerkiksi siellä tilanne oli kaik-
kea muuta kuin yksiselitteinen: ongelmia 
ei aiheuttanut home, vaan osin hiilidiok-
sidi, osin kattomateriaalin kuidut ja osin 
muovimaton kaasut.

Homepakolaiset ry:n Pitkäniemi toivoo, 
että sairastumistilanteisiin kehitettäisiin 
valtakunnallisia toimintamalleja, kuten 
yhtenäisiä laatukriteerejä etäopetukselle 
ja sitä, että jokaiseen kouluun pitäisi ni-
metä koordinoiva henkilö mahdollisten 
sairastumistilanteiden varalle.

– Nyt jää hirveän usein vanhemman 
vastuulle järjestää kaikki, Pitkäniemi sa-
noo.

Sekä Pöntynen että Pitkäniemi perään-
kuuluttavat avoimuutta sisäilmaongelmien 
suhteen. Toisin sanoen koulun kannattaa 
pitää vanhemmat kärryillä asioiden kehit-
tymisestä. Myös vanhempien on tärkeää 
kertoa lapsen oireista koululle.l

Jutun kuvat eivät liity haastateltuihin henkilöihin.

Miten edetä, kun lapsi 
oireilee?
Ota yhteys rehtoriin ja koulutervey-
denhuoltoon. Rehtori käynnistää sel-
vitysprosessin ja toimii yhteistyös-
sä terveydensuojeluviranomaisten 
kanssa.

Jos selvitysprosessi ei etene, ota 
yhteys kunnan terveydensuojeluvi-
ranomaiseen. Tämä arvioi tilanteen 
ja mitä tutkimuksia tarvitaan sekä 
vie tarvittaessa asian moniammatilli-
sen sisäilmatyöryhmän ratkottavaksi.

Terveydensuojeluviranomainen 
voi velvoittaa rakennuksen omistajaa 
ryhtymään toimenpiteisiin ongelman 
poistamiseksi.

Jos ongelmatilanne ei ilmoituksista 
huolimatta selviä, voi tehdä kantelun 
aluehallintovirastoon.

Varmista koulun henkilökunnan 
kanssa, että lapsi saa koko ajan ope-
tusta hänelle sopivassa ympäristössä.
Lähde: Homepakolaiset ry

– Tuntuu, että lapset tottuvat hyvin, he 
ovat niin mukautuvaisia. Työntekijä osaa 
kyllä kaivata niitä tiloja, mitä on ennen 
ollut.

Miten tukea kotona 
opiskelevaa?
Kun Laura lopulta otti lapsensa koti-
opetukseen, yhdeksännen luokan ke-
vätlukukausi oli juuri alkanut. Sovittiin 
järjestelystä, jossa lapsi kävi kuusi tuntia 
viikossa tukiopetuksessa parakissa. Jos 
liikuntatunnit olivat ulkona, hän osallis-
tui niille. Muuten hän opiskeli itsenäisesti.
Kun lapsi on paljon kotona, vanhempien 
rooli on erityisen tärkeä. Laura kertoo, 
että keskusteli lapsensa kanssa opetelta-
vista asioista ja koitti vähän haastaa tätä. 
Jos äiti ei osannut jotain, hän kehotti las-
taan nostamaan asian esiin tukitunneilla. 
Hän myös kehotti lasta tekemään tehtäviä 
vihkoon, jotta opettaja näki, mitä tämä oli 
saanut aikaan.

– Kun sai opettajan kanssa käydä läpi, 
että tätä minä olen tehnyt, yksin opiske-
lulle tuli merkitys.

Tärkeältä tuntui myös luoda lapselle 
turvallisia rutiineja ja tehdä kotona olo 
mahdollisimman mieluisaksi. Se tarkoitti 
esimerkiksi hyvän ruoan hankkimista lap-
selle lounaaksi. Tai kotitöiden antamista, 
jotta päivään tuli mielekästä tekemistä. 
Lapselle hankittiin myös koira seuraksi.

– Vanhemman kannattaa joka päivä olla 
kiinnostunut, mitä lapsi on tehnyt koto-
na. Ei riitä, että tenttaa opitun asian, Lau-
ra sanoo.

Altistuksen katkaisemisesta oli apua. 
Lapsi sai peruskoulun päättötodistuk-
sen samaan aikaan kuin muut. Hän pyr-
ki ja pääsi lähimpään sellaiseen lukioon, 
jonka tiloissa totesi pystyvänsä olemaan. 
Altistusta aiheuttanut yläkoulu suljettiin 
seuraavana kesänä.

Jälkikäteen Laura on miettinyt monia 
asioita. Jos lapsi olisi ollut pienempi, olisi-
ko jommankumman vanhemman pitänyt 
jättää työnsä? Olisivatko saman ikäiset 

Monilla paikkakunnilla 
sisäilmaratkaisujen tekeminen 
kestää vanhempien mielestä 
liian kauan.
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Liitossa tapahtuu

Ehdokkaat esiin
Liittokokous valitsee kuukauden päästä MLL:lle uuden puheenjohtajan. Kuopion 
kokouksessa selviää myös, ketkä johtavat liittovaltuustoa vuosina 2018–20. 

Liitossa tapahtuu

MLL:n puheenjohtaja- eli liittohallituksen puheenjohtajaehdokkaat 

Mirjam Kalland, Espoo

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen syntynyt nelilapsiseen perheeseen Helsingissä vuonna 
1961. Opiskelin rinnakkain musiikkia ja kasvatustieteitä, jois-
ta kasvatustiede lopulta voitti. Nykyisin olen Helsingin yliopiston 
sosiaalityön ja perhetutkimuksen dosentti, Sibelius-Akatemian 
musiikkikasvatuksen dosentti sekä lastenpsykoterapeutti. Johdan 
Helsingin yliopistossa vanhemmuuteen liittyvää tutkimushanket-
ta. Vapaa-aika kuluu patikoiden, juosten ja hiihtäen, myös kansal-
lispuistoja bongaten. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja molempi-
en aikuiset lapset.

Erkki Virtanen, Helsinki

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen syntynyt Snellmanin päivänä 1950 Urjalassa. Koulutuksel-
tani olen valtiotieteiden kandidaatti,  opiskelin kansantaloustie-
dettä ja tilastotiedettä. Virkamiesurani aloitin vuonna 1970. Olin 
muun muassa valtiovarainministeriön budjettiosaston johdossa 
1989–98, sitten kauppa- ja teollisuusministeriön ja työ- ja elin-
keinoministeriön kansliapäällikkönä, kunnes jäin eläkkeelle 2015. 
Olen naimisissa ja perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta. Olen 
täysin epäpoliittinen henkilö. Harrastuksenani on kaikenlainen 
kohtuukuntoilu sekä mökkeily, metsissä samoilu, lukeminen, kir-
joittelu ja kilpailubridge.
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Miksi juuri sinä olisit hyvä puheenjohtaja MLL:lle?
Olen koko ammatillisen urani aikana ollut kiinnostunut toimi-
maan niin tavallisten kuin haavoittuvissa tilanteissa elävien las-
ten ja lapsiperheiden puolesta. Olin noin seitsemän vuotta MLL:n 
pääsihteerinä. Yliopistoon siirryin, jotta saisin tehdä enemmän 
tutkimusta, mutta MLL:n kanssa olen jatkanut yhteistyötä muun 
muassa kouluttajana. Arvostan valtavasti MLL:n ympäri maata te-
kemää työtä, haluan tukea ja vahvistaa sitä. 

Millainen sinusta on lapsiystävällinen yhteiskunta?
Kun lasten ja lapsiperheiden tarpeet asetetaan etusijalle, syntyy 
yhteiskunta, jossa kaikilla on hyvä olla. Korostaisin lapsen edun 
ensisijaisuutta päätöksenteossa sekä lapsen osallisuutta. Osalli-
suus tarkoittaa sitä, että lapsella on oikeus kertoa ajatuksistaan, 
tarpeistaan ja toiveistaan, ja aikuisten velvollisuus on kuunnel-
la niitä ja pohtia asioita myös lapsen näkökulmasta. Lapsiystäväl-
linen yhteiskunta on myös sellainen, jossa kunnioitetaan lapsen 
oikeutta syrjimättömyyteen ja jossa keskusteluilmapiiri on toisia 
arvostava ja kunnioittava. 

Mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimmät lasten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia tukevat ja heikentävät asiat? 
Turvallinen vanhemmuus, riittävä toimentulo, laadukas päiväko-
ti ja koulu sekä mielekkäät harrastukset ja hyvät ystävyyssuhteet 
ovat tärkeimmät lapsen kehitystä ja hyvinvointia tukevat asiat. 
Vanhemmat tarvitsevat arvostusta ja tukea sekä yhteiskunnallisia 
päätöksiä, jotka vahvistavat perheiden asemaa ja selviytymistä 
lähtökohdista ja perhemuodosta riippumatta. Tällä hetkellä per-
heiden ja lasten asemaa on monella tavalla heikennetty niin pal-
veluissa kuin taloudellisesti. Minua huolestuttaa myös yhteiskun-
nan lisääntyvä kahtiajako.
 
Miten näet MLL:n roolin lasten hyvinvoinnin edistämisessä? 
MLL on erittäin arvostettu ja vaikutusvaltainen järjestö, joka voi 
edistää lasten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia vaikuttamalla 
päätöksentekoon. MLL on myös käytännön toimija, joka edistää 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia päivittäin, käytän-
nössä, joka kunnassa ympäri Suomea. 
 
Millaisia ajatuksia sinulla on vapaaehtoistyöstä? 
Vapaaehtoistyö on tärkeä osa yhteiskuntaa, se pitää yhteisön 
koossa ja vahvistaa ihmisten välistä luottamusta. Tutkimuksen 
mukaan se lisää myös vapaaehtoisten onnellisuutta. MLL:n va-
paaehtoistoiminnalle on ominaista se, että se vahvistaa kaikkien 
mukana olevien toimijuutta. On myös havaittu, että jos on joskus 
kokenut saaneensa apua, haluaa myös auttaa muita. Vapaaeh-
toistyöstä syntyy hyvän kierre. Vapaaehtoistyöllä ei kuitenkaan 
voi korvata yhteiskunnan muita tärkeitä rakenteita, on tärkeää, 
että yhteiskunnan jäsenet voivat luottaa julkisten palvelujen toi-
mivuuteen. 

Miksi juuri sinä olisit hyvä puheenjohtaja MLL:lle?
Minulla on laaja johtamis- ja muutosjohtamiskokemus sekä hyvät 
verkostot yhteiskunnan vaikuttajiin. Kokemusta vaikuttamisesta 
on kertynyt. 

Millainen sinusta on lapsiystävällinen yhteiskunta?
Lasten etu otetaan huomioon kaikessa päätöksenteon valmiste-
lussa. Lapsille ja nuorille tulee olla mahdollisuus vaikuttaa val-
misteluun. Lapsiystävälliseen yhteiskuntaan kuuluu myös työ- ja 
perhe-elämän yhteensovittaminen lapsen parhaaksi. Lasten syr-
jäytymiseen puuttuminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää. 
Jokaisella lapsella on mahdollisuus myös mieleiseen harrastuk-
seen. Investointi lapsiin on investointi meidän kaikkien tulevai-
suuteen.

Mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimmät lasten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia tukevat ja heikentävät asiat?
Hyvinvointia tukevia asioita on paljon, neuvolatoiminnasta alka-
en. Päiväkotijärjestelmä, perhevapaat, varhaiskasvatus ovat hyviä 
esimerkkejä. Vaarana ovat näihin kohdistuvat julkisten menojen 
leikkaukset, lapsiperheköyhyyden periytyminen, syrjäytyminen 
sekä lasten asema sote-uudistuksessa. 

Miten näet MLL:n roolin lasten hyvinvoinnin edistämisessä?
MLL:lla on hyvin laaja ja tärkeä, vaikka usein näkymätön, rooli 
lasten hyvin voinnin edistämisessä. Jatkossa tämä rooli edelleen 
korostuu, kun toivottavasti ennaltaehkäisevän työn merkitys ym-
märretään yhteiskunnassa yhä paremmin.

Millaisia ajatuksia sinulla on vapaaehtoistyöstä?
Vapaaehtoiset ovat suuri ja kasvava voimavara jo siksikin, että 
meitä tällaiseen työhön halukkaita eläkeläisiä on tulevaisuudessa 
yhä enemmän. MLL:n vahvuus on se, että vapaaehtoiset saavat 
koulutusta, tukea ja ohjausta. Apua on tarjolla lähellä ja arjessa, 
ilman byrokratiaa, ilman kankeita ja pitkiä hakumenettelyjä.

Mikä on liittokokous?
MLL:n liittokokous pidetään 10.–11.6.2017 hotelli 
Scandic Kuopiossa. Joka kolmas vuosi järjestettävä 
kokous on MLL:n ylin päätöksentekofoorumi. Yhdis-
tykset ja piirit nimeävät viralliset kokousedustajat, 
jotka osallistuvat äänestyksiin ja käyttävät halutes-
saan puheenvuoroja. 

MLL:lla on Turun liittokokouksessa vuonna 2014 
hyväksytty strategia Suunta 2024. Tässä liittokokouk-
sessa hyväksytään liiton seuraava kolmivuotissuun-
nitelma sekä kuullaan, miten edellinen toteutui. 
Kokous käsittelee myös sille tehdyt aloitteet. 

Mirjam KallandErkki Virtanen

Varapuheenjohtajaehdokkaat

Marjatta Blanco Sequeiros, lääke-
tieteen tohtori, lastentautien ja 
terveydenhuollon erikoislääkäri, 
eläkkeellä, Oulu

Pidetään esillä yhteiskunnan 
muutoksissa yhteisvastuuta eri alu-
eilla ja erilaisissa elinympäristöissä 
ja elämäntilanteissa elävien lasten 
ja nuorten kasvun, kehityksen, kou-
lutuksen ja oikeuksien yhdenver-
taisten edellytysten turvaamisessa. 

Tuetaan aktiivisesti lasten, nuor-
ten ja perheiden paikallisia mahdol-

lisuuksia virkistävään, iloiseen yhteiseen toimimiseen.

Liittovaltuuston ehdokkaat

Anu Mustonen, psykologian 
tohtori, yhteysjohtaja, Jyväsky-
län yliopisto, Jyväskylä 

Tärkeää on ennaltaehkäisevä 
työ perheiden arjen tukemisek-
si sekä yhteiskunnallinen vai-
kuttamistyö lapsen oikeuksien 
näkyväksi tekemiseksi. Juuri nyt 
ovat tärkeitä ponnistelut yhtei-
söllisyyden vahvistamiseksi niin, 
että pystymme vähentämään 
lasten ja nuorten yksinäisyyt-
tä, kiusaamista ja syrjäytymistä. 
Tässä työssä MLL:lla on vahvaa 
osaamista sekä poikkeuksellisen 
laaja ja laadukas vapaaehtoisten verkosto tukioppilaista kylävaa-
reihin. Omaa sydäntäni lähellä on mediakasvatus, joka voimauttaa 
perheitä aktiiviseen mutta kohtuulliseen median käyttöön. 

Heikki Ruismäki, taito- 
 ja taideaineiden didaktii-
kan professori, Helsingin 
yliopisto, Helsinki

Satsataan ennaltaeh-
käisyyn pikemminkin kuin 
ongelmien hoitoon. Näen 
tärkeänä, että lapsille ja 
nuorille järjestetään mie-
luisaa toimintaa ja har-
rastusmahdollisuuksia, 

joihin kaikki voivat osallistua. 
Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus mielekkään elämän ja arvok-

kuuden kokemiseen. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta on tuettava. 
Myös työn ja perhe-elämän yhdistämistä pitäisi parantaa entises-
tään. MLL voi edistää monin toimin hyvinvointia, elämänlaatua ja 
elämän merkityksellisyyden kokemista.

Ku
va

: P
ett

er
i K

iv
im

äk
i

Mikä on liittovaltuusto?
MLL:n liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa vahvistamaan liiton toimintaa ja taloutta kos-
kevat suunnitelmat. Valtuustoon kuuluu 36 jäsentä, 
puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. Liittoko-
kous valitsee valtuuston puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajat.

MLL:n tehtävänä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyvinvointia. Mitä asioita liiton tulisi mielestäsi juuri nyt korostaa?

Puheenjohtajaehdokas

Tarja Larmasuo, hallintojohtaja,  
varatuomari, Espoo

Korostetaan MLL:n vahvaa asian-
tuntijuutta ennalta ehkäisevässä las-
tensuojelutyössä. 

Vuosikymmenten kokemus lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden parissa 
tehtystä työstä antaa tukea myös tä-
män päivän haasteissa, esimerkiksi 
kun keskustellaan sosiaali- ja terve-
ydenhuollon tavoitteista. Lapsilta ja 
nuorilta saatuja viestejä on vietävä 
tarmokkaasti eteenpäin, jotta lasten ääni otettaisiin huomioon 
ammatillisessa avussa. Päätöksiä tehtäessä tulisi aina muistaa lap-
sivaikutusten arviointi, tätä ei voi liikaa painottaa.



16 Lapsemme 2/2017 Lapsemme 2/2017 17

TEKSTI TUULI OJAKANGAS 
KUVAT TOMI NUOTSALO

u

eväisenä sunnuntaina jär-
venpääläinen Teurokos-
ken perhe suuntaa kohti 

Sipoonkorven kansallispuis-
toa. Luvassa on koko perheen 

aarteenetsintää keskellä metsää.
– Me ollaan haettu melkein 2 000 purk-

kia. Kivoin oli se, joka sukellettiin veden 
alta Heinolasta. Yksi haettiin puuhun 
kiipeämällä ja toinen luolasta, perheen 
10-vuotiaat kaksoset Kaapo ja Kasper 
kertovat.

Teurokosket harrastavat geokätköilyä. 
Siinä etsitään maastoon ja taajamiin kät-
kettyjä pieniä aarteita GPS-paikannuksen 
avulla. Sipoonkorvessa seikkailijoilla on 
tavoitteena löytää kaksi kätköä. 

Esikoispojat ja pian 5-vuotta täyttävä 
kuopus Vappu ovat tottuneita kätköi-
lijöitä. Perhe on hakenut kaikki kätköt 
vähintään 100 kilometrin säteellä koti-
kaupungista. Kauimmainen etsittiin lo-
mamatkalla Kreikassa. Lapset kulkevat 

mukana helpommissa luontokohteissa. 
Vaativammat ja kaupunkikätköt ovat van-
hempien heiniä.

Koordinaatit kokoon ja 
seikkailuun!
Geokätköjen tiedot löytyvät harrastaji-
en yhteisiltä nettisivuilta. Kätevä tapa 
aloittaa harrastus on rekisteröidä oma 
nimimerkki kansainvälisellä geocaching-
nettisivustolla, josta pääsee näkemään 
kaikkien sivustolle rekisteröityjen kätkö-
jen koordinaatit. Koordinaatit syötetään 
GPS-laitteeseen tai älypuhelimen paikan-
nussovellukseen ja lähdetään seikkaile-
maan.

Helpoimmat kätköt voi löytää perin-
teisen kartan avulla. Myös esimerkiksi 
Google Maps toimii kätkön paikantami-
sessa, mutta sijaintitiedot eivät ole kovin 
tarkkoja. 

Teurokosken perheen isä Juha käyttää 
paikannukseen ilmaista C:geo-kännyk-
käsovellusta, joka toimii karttana ja kom-
passina ja kertoo vinkkejä kätkön tarkasta 
sijainnista ja siitä, minkälainen kätkö on 
kyseessä. Sovellus näyttää kätkön sijain-
nin noin 20 metrin säteellä. Siitä eteen-
päin etsitään ilman apuvälineitä. 

Pienikin pärjää metsässä
Kätköilijät saapuvat metsän reunaan. Juha 
hakee sovelluksestaan kohteena olevan 
kätkön tiedot. Sovellus näyttää suunnan 
ja perhe lähtee taivaltamaan polkua pit-
kin. Pian poiketaan polulta sammaleiden 
peittämään kivikkoiseen rinteeseen.

Pikku-Vappu kulkee reippaasti. Välillä 
isä nappaa tytön syliin.

– Kantoreppua joskus käytettiin, kun 
Vappu oli ihan pieni. Mutta hyvin ollaan 
pärjätty ilman apuvälineitä. Lasten kanssa 
tehdään enintään muutaman kilometrin 
retkiä, isä kertoo.

Aarteet odottavat löytäjiä
Kätköjä on piilotettu ympäri maailmaa 
metsiin, erämaihin ja kaupunkeihin. Suo-
messa niitä on noin 49 000. Usein kätkö 
löytyy jostakin erikoisesta muodostumas-
ta, rakennelmasta, maisemapaikalta tai 
nähtävyyksien läheltä.

– Yleinen sääntö on, että kätkön pitää 
olla yleisesti saavutettavalla paikalla, ei-
kä sen sijainti saa olla hengenvaarallinen. 
Mutta poikkeuksiakin on: esimerkiksi 
kansainvälisellä avaruusasemalla on kät-
kö, perheenisä Juha kertoo. 

Peruskätköt ovat noin 1,5-litraisia rasi-
oita. Vaikeammat kätköt ovat pienempiä. 
Kaikki kätköt eivät ole pienten jalkojen ta-
voitettavissa. Kätkön vaikeutta voi arvioi-
da siihen liitettyjen tietojen perusteella.

Metsissä lymyää tuhansia aarteita
Geokätköily on seikkailua ja löytämisen riemua.

K

Suunta kohti kätköä GPS:n avulla. Joko ollaan lähellä? Vappu, Kaapo ja Kasper (kesk.) 
näyttävät Ainalle ja Emilille, mistä etsiä.

Aluksi kuljetaan polulla, mutta pian poiketaan sammalikkoon. 
Kasper ja Kaapo (kesk.) opastavat ensikertalaista Emiliä (oik.).
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Sanastoa
Purkki: kätköstä löytyvä laatikko.
Naatit: kätkön koordinaatit muodos-
sa N 60° 17,353 / E 025° 11,584, josta 
ensimmäinen kuvaa pohjoista suun-
taa, jälkimmäinen itäistä.
Megaevent: geokätköilijöiden yhtei-
nen suurtapahtuma.
Tradi- eli peruskätkö: koordinaatit 
osoittavat suoraan kätkön sijainnin.
Multi- eli monikätkö: edellyttää käy-
mistä useassa paikassa etsimässä kät-
kön löytämiseen tarvittavia tietoja.
Mysteerikätkö: kätkön löytämiseksi 
on ratkaistava arvoitus.
Traili: usean kätkön muodostama 
reitti.

Varusteet
• GPS-laite tai älypuhelin
• Geokätköily- ja karttasovellus
• Vara-akku
• Ulkoilu- ja retkeilyvarusteet
Tietoa ja ohjeita
• https://geokätköt.fi/
• http://www.luontoon.fi/geokatkoily  
Rekisteröi nimimerkki
 www.geocaching.com/play

Vuodenaika jättää jälkensä retkiin. Tä-
mänkertaisella retkellä lapsia ilahdutti 
muun muassa palikaksi jäätynyt jäniksen 
jälki ja kallionseinämästä irrotetut puoli-
metriset jääpuikot. Kukin harrastaja naut-
tii lajista lopulta omalla tavallaan.

– No kyllä tästä märkien kenkien lisäksi 
ainakin kuntoilua saa! toteaa Kasper nau-
raen. l

”Tämä ei ole roska”
Tovin taivallettuaan Teurokosket kapua-
vat metsäkallion laelle. Kätkön sijainti on 
70 metriä merenpinnan yläpuolella. Nyt 
ollaan lähellä. Lapset katselevat ympäril-
leen ja lähtevät juoksemaan kohti kivistä 
koottua kaivomaista rakennelmaa.

– Tuo on ihan kätkön näköinen paikka. 
Eiköhän se sieltä löydy, Juha-isä toteaa 
tyytyväisenä.

Hetken etsinnän jälkeen pojat nostavat 
innostuneina kivenkolosta pienen muo-
visen laatikon, jonka kannessa kerrotaan 
tietämättömälle, että kyseessä ei ole ros-
ka. Kätkö on löytynyt! Sisältä paljastuu 
pieni vihko, lyijykynä, ohjelappu löytäjäl-
le ja kolme pientä leluhahmoa. 

– Noita pikkutavaroita voi halutessaan 
vaihtaa, ottaa kätköstä muiston mukaansa 
ja laittaa uuden tilalle, Juha kertoo.

Vihkoon merkitään perheen kätköilyni-
mimerkki ja päivämäärä. Edellinen käyn-
ti kätköllä näyttää olleen kaksi kuukautta 
sitten. Lopuksi tavarat suljetaan rasiaan 
tiiviisti ja se asetetaan täsmällisesti paikal-
leen. Myöhemmin kätkölläkäynti merki-
tään vielä rekisteriin nettisivustolle. Siten 
kätköilijä kanssaharrastajineen pysyy ajan 
tasalla löydöksistään.

Nopeuspelejä ja magneetteja
Seuraavaksi suunnataan kohti kiipeily-
kätköä. Kahden jyrkän rinteen ja suo-
alueen ylittämisen jälkeen sijainti löytyy, 
mutta väistyvä talvi pitää seikkailijoiden 
harmiksi vielä sen verran pintansa, että 
jäiselle kallionkielekkeelle on hankala 
päästä. Viisautta on jättää kätkö tällä erää 
hakematta.  

Joissakin kätköissä on käytetty mie-
likuvitusta. Perheen äiti Päivi haki Es-
poosta kerran kätkön, johon oli viritelty 
nopeuspeli. Päästäkseen kätkölle pelistä 
oli saatava tietty pistemäärä. Toisen kät-
kön lentokentän lähistöltä Teurokosket 
onkivat kolosta magneetin avulla. Tarvit-
tavat apuvälineet ohjeistetaan kätköjen 
kuvauksissa.

Luontoa kunnioittaen
Geokätköilyyn liittyy läheisesti luonnon 
kunnioittaminen. Maastossa liikutaan ja 
kätköjä asetetaan ympäristön hyvinvoin-
tia ajatellen.

Teurokosket ovat ensimmäisten joukos-
sa liikkeellä, kun lähialueella julkaistaan 
uusia kätköjä.

– Kun uusi purkki tulee julkaisuun, me 
lähdetään säällä kuin säällä, Juha toteaa. 

Löytyi! Purkki merkintävihkoineen ja vaihtotavaroineen 
lymysi tällä kertaa kukkulan laella kivirakennelman 
kolossa.

Puheenjohtajalta
Linnea Karlsson

liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

Saranakohdat pitäviksi 
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En ole rakennusalan ammattilainen, mutta olen ym-
märtänyt, että osasyy suomalaisen rakentamisen ny-
kyisiin ongelmiin löytyy työn lukuisista saumakohdista. 
Yksi toimittaa lautaa, toinen naulaa sitä seinään ja kol-
mas maalaa. Kun yhteinen tavoite toimivasta ja laaduk-
kaasti rakennetusta talosta sirpaloituu toisistaan täysin 
tietämättä toimivien alihankkijoiden käsiin, syntyy her-
kästi väärinkäsityksiä ja ongelmia tiedonkulussa. Vas-
tuu hukkuu jonnekin monien toimijoiden välille.

Tämän vuoksi rakennusalalla on kehitetty ajatus ra-
kentamisen ”kuivaketjusta”, joka varmistaisi sen, että 
tiedon lisäksi rakennustarvikkeet kulkisivat tekijöiden 
ketjussa kuivina ja hyväkuntoisina. Silloinkin kun ta-
varantoimittaja vaihtuu useaan kertaan työvaiheiden 
välillä. Kuivaketjun toivotaan tuovan parannusta monia 
ihmisiä koskettaviin rakennusten sisäilmaongelmiin.

Siirtymävaiheet ja vastuualueiden rajat ovat haastavia 
muillakin elämänalueilla. Rakentamista huomattavasti 
paremmin tuntemissani sosiaali- ja terveyspalveluissa 
käy myös valitettavasti toisinaan niin, että perhe moni-
tasoisine huolineen häviää järjestelmän saranakohtiin. 
Kokonaisvastuun kantajaa on vaikea hahmottaa. Juuri 
tähän haasteeseen piti soten tuoda mukanaan paran-
nusta.

Sotea lähdettiin rakentamaan ajatuksella hallinto-
kuntien ja palveluiden sulavammasta yhteispelistä ja 
vastuiden vahvistamisesta. MLL on muiden asiantun-
tijatahojen ohella aktiivisesti tuonut esiin tätä sotepal-
velujen ”kuivaketjun” välttämättömyyttä, erityisesti 
lapsi- ja perhepalveluissa. Viimeisin kannanotto koski 
neuvolajärjestelmän säilyttämistä valinnanvapauden 
ulkopuolella. Vaikuttamistyön jatkaminen on edelleen 
tarpeellista. Meidän tulee varmistaa, että palveluita ke-
hitetään lasten ja lapsiperheiden kannalta suotuisaan 
suuntaan. 

Lasten ja nuorten elämälle tyypillisiä ovat lukuisat siir-
tymä- ja muutosvaiheet, joissa turvaverkkoa tarvitaan. 
Sitä tarvitaan, vaikka kaikki menisi suunnitelmien mu-
kaan ja erityisesti sitä tarvitaan silloin, kun suunnitel-
mat eivät toteudu. 

Kykyä sietää stressiä koetellaan arjessa aina, kun siir-
rytään tutusta ja turvallisesta johonkin uuteen. Tärkein 
suojamuurimme stressiä vastaan on muilta ihmisiltä 
saatu tuki eli hyvät ihmissuhteet. Siksi myös sote-palve-
luissa ihmissuhteiden laatu ja pysyvyys sekä selkeä vas-
tuutaho ovat niin merkittäviä.  Me ihmiset, inhimilliset 
kohtaamisemme sekä eri toimijoiden yhteistyö ovat ne 
resurssit, joilla saranat saadaan pitäviksi. l
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Lasten ja nuorten peruspalveluja on 
leikattu viime vuosina. Edellisten halli-
tusten aikana leikattiin rajusti kuntien 
valtionosuuksia, joilla rahoitetaan lasten 
ja nuorten palveluita. Nykyisen hallituk-
sen leikkuri on kohdistunut erityisesti 
varhaiskasvatukseen ja toisen asteen 
ammatilliseen koulutukseen. Leikkauk-
set vaikuttavat eniten heikommassa 
asemassa oleviin lapsiin ja nuoriin. 

Päiväkotien ryhmäkokoja on suurennet-
tu ja varhaiskasvatusoikeutta on rajattu. 
Hallituksen viitoittaman linjan mukai-
sesti monet kunnat ovat suurentaneet 
ryhmäkokoja ja rajanneet varhaiskasva-
tusoikeutta. Rajaus kohdistuu esimer-
kiksi työttömien vanhempien lapsiin. 
Tämä on lyhytnäköistä, sillä varhaiskas-
vatukseen investoiminen on erityisen 
tehokasta hyvinvoinnin edistämistä ja 
syrjäytymisen ehkäisemistä. Laadukas 
varhaiskasvatus tukee lapsen hyvinvoin-
tia, kehitystä ja oppimista ja kaventaa 
lasten hyvinvointieroja. Varhaiskasva-
tuksessa luodaan pohja elinikäiselle op-
pimiselle. Hyvä asia on, että hallituksen 
puoliväliriihessä päätettiin alentaa var-
haiskasvatuksen maksuja. 

Ammatillisen koulutuksen leikkauk-
set puolestaan vähentävät entisestään 
opetuksen määrää, jota on jo aiemmin 
supistettu. Leikkausten takia monen 
ammatillisen oppilaitoksen toimipis-
teen ovet sulkeutuvat lopullisesti. Leik-
kaukset uhkaavat heikentää nuorten 
kouluttautumista ja sitä kautta lisätä 
syrjäytymistä. Puoliväliriihessä päätetyt 
panostukset ammatilliseen koulutuk-
seen ovat kovin vaatimattomia suuriin 
leikkauksiin verrattuna. 

Säästöjen sijaan kustannuksia
Peruspalvelujen leikkauksista aiheutu-
va säästö voi kutistua olemattomiin, ja 
säästöjen sijaan saattaakin koitua isoja 
kustannuksia, kun erityispalveluiden tar-
peet kasvavat. Kunnissa, joissa 1990-lu-
vun laman aikana leikattiin eniten 
kouluterveydenhuollosta ja perheneu-
voloista, lasten- ja nuorisopsykiatrian 
osastohoidon menot kasvoivat eniten. 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikut-
tavat olennaisesti koko perheen hy-
vinvointi ja vanhempien voimavarat. 
Vanhemmat ovat aina tarvinneet ydin-
perheen ulkopuolista apua ja tukea. 
Yksilöllisyyttä korostavana aikana tämä 
usein unohtuu ja vanhemmuudesta-
kin tulee yksilösuoritus. Usein kuultu 
puhe hukassa olevasta vanhemmuu-
desta myös korostaa vanhemmuuden 
yksilö- ja suorituskeskeisyyttä. Lasten ja 
perheiden tilanteet ja tarpeet kuitenkin 
vaihtelevat. Jotkut tarvitsevat eri syistä 
enemmän apua ja tukea. Syy on usein 
monimutkaisempi kuin hukassa oleva 
vanhemmuus. Harvemmin yritysten on-
gelmiakaan kuulee kuitattavan hukassa 
olevalla yrittäjyydellä. 

Lapsia koskevissa päätöksissä lapsen 
edun on oltava ensisijainen harkinta-
peruste. Lapsivaikutusten arviointi on 
väline lasten edun selvittämiseen. Mitä 
isommasta päätöksestä on kysymys, sitä 
tärkeämpää on perusteellinen lapsivai-
kutusten arviointi. Se on otettava sään-
nönmukaiseksi osaksi päätöksentekoa 
kaikilla hallinnon tasoilla. l 

Leikkausten hinta on usein kova

Lasten asialla
Esa Iivonen 
johtava asiantuntija, 
vaikuttamistyö ja 
lasten oikeuksien edistäminenPeruspalveluista pidettävä kiinni

Julkiset palvelut ovat sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi 
myllerryksessä. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 
kehittää palvelu-jen lapsi- ja perhelähtöisyyttä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-
misvastuu siirtyy kunnilta maakunnille 
vuonna 2019. Sosiaali- ja terveyspalve- 
luilla, kuten neuvoloilla ja muilla perus-
terveydenhuollon palveluilla, erikoissai-
raanhoidolla, lastensuojelulla ja muilla 
sosiaalihuollon palveluilla, edistetään ja 
turvataan lasten hyvinvointia ja kehitys-
tä. Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-ajan 
palvelut ovat perheen jälkeen tärkeimmät 
lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympä-
ristöt. Sote- ja maakuntauudistuksen jäl-
keenkin ne ovat kaikki kunnan palveluita. 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutos-
ohjelma on yksi hallituksen kärkihank-
keista. Muutosohjelman tavoitteena ovat 
nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vai-
kuttavammat, kustannustehokkaammat 
ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. 
Ohjelman tarkoitus on vahvistaa perus-
palveluja ja varhaista tukea. Tavoitteena 
on, että lapset, nuoret ja perheet voivat 
paremmin, heidän voimavaransa vahvis-
tuvat ja he pystyvät vaikuttamaan omaan 
hyvinvointiinsa ja palveluihinsa. Tavoit-
teiden toteutuminen riippuu paljon sote-
uudistuksen onnistumisesta. Jos uudistus 
heikentää palveluiden saantia, laatua tai 
yhteensovitusta, se vaikuttaa suoraa lap-
siin, nuoriin ja perheisiin.

Lasten ja perheiden palveluiden haja-
naisuus heikentää palveluja. Hallinnolli-
set raja-aidat ovat tällä hetkellä korkeita, 
ja eri palveluiden välillä on kynnyksiä. 
Jako perus- ja erityispalveluihin on vah-
va. Perheiden ei ole helppo saada tietoa 
palveluista, eivätkä palvelut muodosta 
toimivaa kokonaisuutta. Liian usein pe-
ruspalveluissa ei pystytä antamaan apua 
riittävästi. Erityispalvelujen piiriin pää-
seminen on vaikeaa ja vie aikaa. Orga-
nisaatiokeskeisissä palveluissa ei kyetä 
huomioimaan lapsen yksilöllisiä tarpeita 
ja perheen kokonaistilannetta. Palvelujen 
kyvyttömyys auttaa johtaa lastensuojelun 
tarpeen kasvuun.  

Kynnyksettömät palvelut
Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvuympä-
ristöönsä kynnyksettömiä palveluja, joi-
hin on helppo ottaa yhteyttä ja tulla. Näin 
lasten ongelmiin voidaan tarjota tukea 
mahdollisimman varhain, eivätkä pienet 
pulmat pääse kasvamaan suuriksi ongel-
miksi. Varhaisen tuen antamisessa neuvo-
lat ovat pienille lapsille ja oppilashuolto 
kouluikäisille keskeisessä roolissa. 

Peruspalveluilla, kuten neuvoloilla, var-
haiskasvatuksella, kouluilla ja oppilashuol-
lolla vähennetään lasten eriarvoisuutta. 
Työ edellyttää riittäviä voimavaroja. Jos 
peruspalvelut ovat huonossa kunnossa, 
se lisää korjaavien palveluiden tarvetta ja 
kustannuksia.

Eriarvoisuuden torjunnassa on myös 
varmistettava, että lapsille ja nuorille on 
tarjolla maksuttomia ja kohtuuhintaisia 
harrastuksia. Lähikirjastot, -leikkipaikat 
ja -liikuntapaikat ovat tärkeitä, jotta kaik-
ki lapset pääsevät lukemaan, leikkimään 
ja liikkumaan. Maksuton koulun kerho-
toiminta ja kohtuuhintainen koululaisten 
iltapäivätoiminta mahdollistavat pienitu-
loisten perheiden lasten osallistumisen. 

Lapsia ja nuoria kuunneltava
Lasten ja nuorten mielipiteiden selvittä-
misessä, kuulemisessa ja kohtaamisessa 
palveluissa on puutteita. MLL:n Lasten ja 
nuorten puhelimeen tulevat yhteydenotot 
pysäyttävät. Lapsilta ja nuorilta vaaditaan 
liikaa oma-aloitteisuutta avun hakemises-
sa, jolloin moni jää vaille tarvitsemaansa 
tukea. 

Lapset ja nuoret toivovat palveluis-
sa kuuntelemista ja välittämistä, mutta 
kohtaavat kiireisiä ja väsyneitä ammatti-
laisia. Apua hakeneet lapset ja nuoret ko-
kevat, etteivät he ole tulleet kohdatuiksi 
ja autetuiksi, vaikka ympärillä olisi useita 
ammattilaisia. Asiakkuus ei vielä ole tae 
siitä, että lapsi tai nuori saisi vaikuttavaa 
apua ja tukea. Palveluja kehittäessä onkin 
huolehdittava, että lasten ja nuorten koh-
taamista, kuulemista ja vaikutusmahdol-
lisuuksia parannetaan. 

TEKSTI ESA IIVONEN 
KUVA ANTERO AALTONEN

Peruspalveluilla, kuten neuvoloilla, vähennetään 
lasten eriarvoisuutta.
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Aikakausi synnyttää uusia leikkejä, mutta 
lapset leikkivät myös yhä samoja leikkejä kuin 
heidän mumminsa, vaarinsa tai vanhempansa 
omassa lapsuudessaan. Leikin nimi vain saat-
taa olla toinen. Nämä vanhat leikit ohjeineen 
löytyvät osoitteesta leikkipäivä.fi

Ollaanko Rofea ja polea?

Napakelkka
Valliherra
Susileikki 
Juna
Suolanpunnitus
Kädenvääntö
Paini
Kepin yli hyppely

1920–1940
-luku

Nurkkis
Rosvo ja poliisi
Ruutuhyppely
Narunhyppääminen
Kirkonrotta
Puujaloilla kävely

Footbag
Parkour
Vaarallinen jäte
Kun menen kauppaan, 
jätän ostamatta
Mölkky
Pinjata
Taskulamppupiilo
Taskulamppuhippa
Liukurihippa
Pussiliukuri

Neppis
Keinupeffis
Tvisti
Polttopallo

1950–1960
-luku

1970–1980
-luku

1990–2010
-luku

KUVAT MLL:N ARKISTO, KRISTIINA KONTONIEMI
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Yksi kaipaa isovanhemmilta lisää apua, toisen 
mielestä mummo ja pappa puuttuvat asioihin 
liikaakin. Sano toiveesi ääneen, koska kukaan ei 
lue ajatuksia.

u

sovanhemmat ovat monen 
lapsiperheen elintärkeä tuki-
verkko ja ensimmäinen osoi-
te, josta pyydetään lapselle 
hoitajaa. Aina suhteet isovan-
hempiin eivät kuitenkaan ole 

kovin ruusuiset, vaan perhe saattaa ko-
kea, että isovanhemmat tuppautuvat ar-
keen liikaakin. 

– Joskus isovanhemmat kävelevät van-
hempien arvojen yli, eivätkä esimerkiksi 
noudata vanhempien asettamia rajoja. 
Lapsille vaikkapa annetaan karkkia, vaik-
ka vanhemmat ovat sen kieltäneet, tai os-
tetaan kalliita lahjoja, vaikka vanhemmat 
toivovat lastensa elämään vähemmän ma-
teriaa, sanoo MLL:n Vanhempainpuheli-
men päivystysohjaaja Maarita Kettunen. 

Myös esikoisen syntyessä koko suku 
saattaa mennä hetkeksi tolaltaan, ja kai-
ken keskipisteenä on tuore pienokainen, 
josta jokainen haluaisi osansa. Tuoreet 
vanhemmat taas ovat ehkä itsekin niin 
hämillään, että kaipaisivat tilaa kasvaa 
perheeksi rauhassa. Tilannetta ei helpota 
mummi tai pappa, joka hiippailee sisään 
omilla avaimilla kutsumatta tai ostelee 
perheelle ylen määrin tavaroita kysymät-
tä. 

– Joskus ongelmia voi syntyä puhtaas-
ti väärinkäsityksistäkin. Esimerkiksi iso-
vanhempi saattaa pyytämättä järjestää 
lapsiperheen kaapit ja siivota kodin. Hän 
ajattelee olevansa avuksi, mutta vanhem-
mat voivat kokea sen kiusalliseksi. 

Suora puhe auttaa
Maarita Kettunen kannustaa vanhempia 
ja isovanhempia avoimeen ja rohkeaan 
puheeseen kunkin osapuolen tarpeista ja 
toiveista. Tuoreen innokkaan isovanhem-
man kanssa voi esimerkiksi yrittää sopia 
vierailuille pelisääntöjä. Isovanhempien 
kannattaa myös yrittää luottaa, että per-
he kyllä kysyy neuvoja, jos niitä kaipaa. 

– Ei suoraan puhuminen tietysti aina 
helppoa ole, jos omassa lapsuudenper-
heessä ei ole ollut puhumisen kulttuuria. 

Vanhemman kannattaa muistaa, että 
pienet joustot perheen säännöistä iso-
vanhempien luona eivät välttämättä ole 
pahaksi, kunhan asiasta ei tule valtatais-
telua. Isovanhemmillekin on hyvä antaa 
tilaa toteuttaa omannäköistään isovan-
hemmuutta ja muodostaa lapsiin omaa 
suhdetta. 

– Mummolassa voi olla eri säännöt 
esimerkiksi siinä, että siellä saa aina jäl-
kiruokaa. Lapsikin oppii eri käytännöt 
nopeasti, eikä niistä ole lapselle haittaa. 
Asiasta kannattaa kuitenkin keskustella 
lapsen kanssa. 

Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sitä 
tärkeämpää on, että turvallisuutta tuovis-
ta asioista, kuten nukkumaanmenoajoista 
ja päivärytmistä, pidetään kiinni. 

Toinen asia, mistä ei saa tinkiä, on las-
ten turvallisuus. Jotkut isovanhemmat 
saattavat pitää nykyvanhempia turhina 
hössöttäjinä, kun eivät vaikkapa suostu 
kuljettamaan lastaan ilman turvaistuin-

ta. Eihän sellaisia ennenkään autoissa 
ollut. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, ja 
lapsuus ylipäänsä nähdään nykyään hie-
man eri tavalla. 

Naisten tontilla
Tyypillinen käsitys on, että ongelmat syn-
tyvät ennen kaikkea anopin ja miniä vä-
lille. Kettusen mukaan anoppien osuus 
MLL:n Vanhempainpuhelimessa ei kui-
tenkaan ylikorostu, vaan yhtä lailla tyt-
täret pohtivat suhdettaan omaan äitiinsä. 
Se perä mielikuvissa kuitenkin on, että 
yhteydenottajat eivät yleensä kerro on-
gelmista yksinomaan papan tai ukin suh-
teen, vaan ristiriidat kilpistyvät helposti 
naisten välille. 

Kettusen mukaan tässä voi olla kyse sii-
tä, että lastenhoito on perinteisesti kuu-
lunut naisten tontille. Tulevaisuudessa 
tilanne saattaa olla eri, kun isätkin ottavat 
lastenhoitoa haltuun koko ajan enemmän, 
mutta tämän päivän ukeilla ei välttämättä 
ole niin vahvoja mielipiteitä vauvan syöt-
töväleistä tai päiväunista, että niistä saisi 
riitaa aikaiseksi. 

Oman vivahteensa asiaan tuo se, että ul-
kopuolisemman, kuten vävyn tai miniän, 
on joskus helpompi kestää isovanhem-
pien epätoivottuakin käytöstä kuin iso-
vanhempien oman jälkeläisen. Omassa 
lapsessa isovanhempien käytös voi nos-
taa pintaan enemmän tunteita. 

– Parisuhteen, perheen ja vanhemmuu-
den kannalta olisi arvokasta, että van-

TEKSTI JAANA TAPIO 
PIIRROS JOHANNA SARAJÄRVI
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hemmat olisivat yhdessä tiimi. Ei niin, että 
isovanhempi saa arvostella ja hänen lap-
sensa vetäytyy. Pitäisi pystyä olemaan sil-
lä tavalla aikuinen, että oman vanhemman 
edessä pystyy puolustamaan puolisoaan. 

Ikääntyvän rajat
Toisaalta monessa perheessä kärsitään 
siitä, että isovanhemmat eivät halua ottaa 
osaa lastenlasten hoitoon, vaikka he asui-
sivat lähelläkin. Perheessä saattaa herät-
tää katkeruutta ja surua, että lapsenlapsi 
jää ilman läheistä suhdetta isovanhem-
paan, ja toisaalta siitä, että käytännön 
apua arjen pyörittämiseen ei ole tarjolla. 

Ristiriitoja syntyy helposti siitäkin, että 
joskus isovanhemmat tuntuvat suosivan 
veljen tai siskon perhettä. Kettusen mu-
kaan näin voi käydä viattomastikin pel-
kästään elämäntilanteen perusteella. 

– Isovanhemmat ovat saattaneet aiem-
min olla kiireisiä työelämässä, mutta sit-
ten kun toisen perheen lapset syntyvät, 
eläkkeellä onkin enemmän aikaa auttaa. 

Toisinaan isovanhemmissa puolestaan 
herättää katkeruutta se, että apua tunnu-
taan kaipaavan loputtomasti, ja isovan-
hemman oma elämä jää elämättä. Silloin 
mummon tai papan on Kettusen mukaan 
otettava rohkeasti vastuu omasta tilan-
teestaan ja joskus kieltäydyttävä avun-
pyynnöistä, vaikka se pahalta tuntuisikin. 

– Mistä perhe voi tietää, 
että isovanhempi väsyy, jos 
hän aina sanoo, että totta 
kai tulen. Voi esimerkiksi 
kertoa, että alkaa tulla ikää, 
tarvitsenkin enemmän le-
popäiviä. 

Hyvässä suhteessa lapsi-
perhe uskaltaa pyytää apua 
sitä tarvitessaan, muttei 
automaattisesti oleta, et-
tä isovanhempi aina pää-
see tulemaan. Toisaalta 
isovanhempi voi tarjota apuaan, muttei 
loukkaannu, jos sitä ei sillä kertaa tarvita. 
Marttyyriksi ei kannata ruveta, eikä myös-
kään odottaa loputonta kiitollisuutta pal-
veluksistaan. 

– Marttyyrius ei ole reilua lapsiakaan 
kohtaan. Paras olisi, että lapsia hoitaa ih-
minen, joka tekee sen mielellään. 

Varamummous kannattaa
Nykyajan isovanhemmilla onkin usein 
muutakin elämää kuin lastenhoito. Elä-
keläiset ovat aiempaa hyväkuntoisempia, 
heillä on energiaa harrastuksiin ja jotkut 
jopa asuvat talvikauden ulkomailla. 

Kettusen mielestä ei voi yleistää, että 
nykyisovanhempien sukupolvi olisi edel-
lisiä itsekkäämpi tai ei välittäisi lastenlas-
ten hoidosta. 

– Kyllä ennenkin on ol-
lut isovanhempia, joiden 
kanssa yhteydenpito on ta-
pahtunut lähinnä heidän 
ehdoillaan, eivätkä perheet 
ole saaneet apua lastenhoi-
toon. Nykyään vain näkyy 
ulospäin helpommin, jos 
mummo ja pappa ovatkin 
Espanjassa. 

Välimatkasta huolimatta 
yhteyttä voi pitää tiiviisti 
esimerkiksi Skypen avulla. 

Toisaalta niiden isovanhempien, jotka 
eivät koe pääsevänsä tarpeeksi mukaan 
lastenhoitoon, kannattaa harkita mahdol-
lisuutta ryhtyä esimerkiksi kylämummik-
si tai -vaariksi tai perhekummiksi MLL:n 
kautta. On olemassa paljon perheitä, jotka 
syystä tai toisesta kaipaavat vanhemman 
sukupolven läsnäoloa. 

Joskus yhteydenpito isovanhempi-
in ei toistuvista neuvotteluyrityksistä 
huolimatta onnistu esimerkiksi isovan-
hempien pahojen päihde- tai mielenter-
veysongelmien takia. 

– Jos yhteydenpito tuntuu taakalta, kan-
nattaa miettiä, voiko siitä löytää kevyttä 
muotoa, jotta kontakti säilyisi. Viime kä-
dessä pitää kuitenkin suojata oma jaksa-
minen ja perhe, Maarita Kettunen sanoo. 
l

Hyvässä 
suhteessa 
uskaltaa pyytää 
apua, muttei 
automaattisesti 
oleta toisen 
aina pääsevän 
paikalle.

TOIMI NÄIN: Lähetä nimesi, postiosoitteesi ja sähköpostiosoitteesi tekstiviestillä numeroon 050 693 60 muodossa  
Mari Malli, Mallitie 4, 00920 Mallila, mari.m@mail.com Saat vahvistusviestin, kun viesti on saapunut perille. 

Lähettämäsi tekstiviesti maksaa norm. tekstiviestin hinnan. Saamasi viestit ovat ilmaisia.  
Osallistumalla annat samalla luvan sähköiseen ja mobiilimarkkinointiin. Kampanja on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille  

ja sitä vanhemmille henkilöille. Alle 18-vuotiaat henkilöt saavat osallistua vain huoltajan suostumuksella.

MATKUSTA LASTEN, 
NUORTEN JA PERHEIDEN 
MAAILMAAN!

LÄHETÄ 

TEKSTIVIESTI  

numeroon  

050 693 60

”Monipuolinen ja asiantunteva lehti  
lasten ja nuorten kasvatuksesta.”

Lehteä kustantaa

”Olen  hämmästynyt mielenkiintoisista aiheista ja siitä,  että lehti tulee  oikeasti  luettua.”
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TEKSTI VIRVE JÄRVINEN 
KUVAT COLOURBOX

u

Eläinten hyvinvointi, ympäris-
tön suojelu, uskonto, terveys. 
Syitä noudattaa kasvisruokava-

liota on monenlaisia, samoin kas-
visruokavalioita. Kun ruokavalio 

koostuu pelkistä kasvikunnan tuot-
teista, puhutaan vegaaniruokavaliosta 
tai veganismista. Sitä noudattavan lau-
taselta ei löydy lihaa, kalaa, kananmunia 
tai maitotuotteita, ei myöskään hunajaa, 
makeisia tai muita tuotteita, joiden val-
mistuksessa on käytetty vaikkapa eläin-
peräisiä väriaineita. 

– Vegaani valmistaa ruokansa palko-
kasveista, viljavalmisteista, vihanneksis-
ta, juureksista, hedelmistä ja marjoista, 
laillistettu ravitsemusterapeutti Lotta 
Pelkonen Vegaaniliitosta luettelee. 

Ruokavalioon kuuluu myös pähkinöitä, 
siemeniä, kasvirasvoja ja kasviperäisistä 
raaka-aineista valmistettuja elintarvik-
keita, kuten kasvijuomia, ja esimerkiksi 
härkäpavuista, soijasta tai kaurasta teh-
tyjä proteiinivalmisteita. Raaka-aineista 
valmistuu tuttuja ruokalajeja, kuten ma-
karonilaatikkoa ja nakkikastiketta. 

– Vegeruoan teko ei vie enempää aikaa 
kuin muidenkaan. Markkinoilla on puoli-
valmisteita, eli enää esimerkiksi papuja 
ei tarvitse liottaa eikä keittää itse, Lotta 
Pelkonen lisää. 

Vaikka vegeruoka muistuttaa monilta 
osin tutumpia lihaversioita, vastaako se 
niitä myös ravintosisällöltään? Voiko ve-
ganismia noudattaa kasvun ja kehityksen 
kannalta kriittisissä elämänvaiheissa?

– Vegaaniruokavalio voi olla yhtä yksi-
puolinen tai monipuolinen kuin mikä ta-
hansa muukin ruokavalio, mutta oikein 
koostettuna ja täydennettynä se sopii 
kaikille, laillistettu ravitsemusterapeutti, 
ravitsemussuosituksistaan tunnetun Val-

tion ravitsemusneuvottelukunnan pää-
sihteeri Arja Lyytikäinen vastaa.

Ravitsemussuosituksista uusimman, 
”Syödään yhdessä -ruokasuositukset lap-
siperheille” mukaan vegaaniruokavalio 
on ravitsemuksellisesti sopiva myös lap-
sille, nuorille, raskaana oleville ja imettä-
ville – tosin tietyin varauksin. 

– Vegaani tarvitsee aina B12- ja D-vi-
tamiini- sekä jodilisän, ja kun kyse on 
kasvavasta ja kehittyvästä ihmisestä, 
ruokavalion suunnitteluun suositellaan 
ravitsemusterapeutin apua. Hän ohjaa 
kuhunkin elämänvaiheeseen sopivan ruo-
kavalion ja arvioi yksilölliset ravintolisien 
tarpeet, Arja Lyytikäinen sanoo.

Odottajalle ja imettäjälle 
ravinteikasta ruokaa
Monipuolinen ja terveellinen raskauden 
aikainen ravitsemus turvaa vauvan kas-
vua ja kehitystä. Imettäjällä se vaikuttaa 
äidinmaidon laatuun.

– Raskaus ei nykyaikana tarkoita kah-
den edestä syömistä, sillä energian tarve 
lisääntyy vasta sen loppuvaiheessa ja sil-
loinkin vain pienen välipalan verran, Arja 
Lyytikäinen muistuttaa.

Ravintoaineiden tarpeeseen raska-
us kuitenkin vaikuttaa. Jokainen odotta-
ja ohjeistetaan käyttämään folaattilisää 
pari kuukautta ennen ehkäisyn poisjät-
tämistä ja jatkamaan sitä 12. raskausvii-
kon loppuun. Folaatin puute lisää sikiöllä 
hermostoputken sulkeutumishäiriön ja 
ennenaikaisen syntymän, jopa menehty-
misen vaaraa. 

Koska äidin elimistö tuottaa verta kas-
vavan lapsen tarpeisiin, raudan tarve li-
sääntyy ja äiti saattaa tarvita rautalisää. 
Rautaa tarvitaan varsinkin veren puna-
solujen hemoglobiinin valmistamiseen. 

Lisärautaa otetaan verikokeella toden-
nettuun tarpeeseen.

– Vegaaneilla raudanpuute ei näytä ole-
van muita tavallisempaa, sillä palkokasvit 
ja täysjyvävilja ovat hyviä raudanlähteitä. 
Rauta tarvitsee imeytyäkseen C-vitamii-
nia, jota vegaaniruokavaliossa riittää, Arja 
Lyytikäinen toteaa.

Ellei odottaja käytä riittävästi kalsiu-
milla täydennettyjä kasvijuomia, hän tar-
vitsee kalsiumlisän. Sillä turvataan muun 
muassa lapsen luuston ja hampaiden ke-
hitys. D-vitamiinia tarvitaan kalsiumin 
imeytymiseen. D-vitamiinilisän päiväan-
nokseksi suositellaan 10 mikrogrammaa 
läpi vuoden. 

Koska maitotaloustuotteet, kala ja ka-
nanmuna ovat jodin päälähteitä, vegaani 
tarvitsee aina jodilisän. Sikiökaudella jo-
dia tarvitaan normaaliin kasvuun ja eri-
tyisesti aivojen kehitykseen. 

– Vaikka jodia saa sillä täydennetystä 
ruokasuolasta, kenekään ei pidä lisätä 
suolan käyttöä suolan verenpainetta ko-
hottavan vaikutuksen vuoksi. 

Merilevässä on paljon jodia, mutta si-
täkään ei kehoteta nauttimaan: leväval-
misteiden jodipitoisuudet vaihtelevat, ja 
niissä jodia voi olla haitallisen paljon.

Äidinmaito on imeväisikäisen ve-
gaanivauvan parasta ruokaa. Kun äiti on 
huolehtinut omasta riittävästä ja moni-
puolisesta syömisestään, proteiininsaan-
nistaan ja ravintolisistään, äidinmaito 
sisältää D-vitamiinia lukuun ottamatta 
lapsen tarvitsemat ravintoaineet. 

Lautasmalli helpottaa 
lapsiperheen arkea
Monipuolisesta ruoasta vegaanilapsi saa 
kasvuunsa ja kehitykseensä liki kaikki tar-
vitsemansa ravintoaineet: D- ja B12-vita-
miini- ja jodilisä ovat tässäkin vaiheessa 
ajankohtaisia. Sovellettu lautasmalli hel-
pottaa aterioiden koostamista. Siinä lau-
tanen jaetaan kolmeen yhtään suureen 
osaan, joista yksi sisältää proteiinipitoista 
kasvikunnan tuotetta, kuten papuja, ja toi-
nen muuta kypsennettyä ja kypsentämä-

Vegeruokaa koko perheelle
Pikaruokaa, valmisruokaa, puolivalmisteita. Vegaaniruokaa 
saa monenlaisena ja yhä useammasta paikasta, mutta 
sopiiko se ihan kaikille, kasvavillekin?
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vaa kunnon ruokaa, Lotta Pelkonen sanoo.
Vegeruokavalio on nuoren valinta, jota 

vanhemman tulee kunnioittaa. Jos van-
hempi kyseenalaistaa nuoren valinnan, 
nuori toteuttaa ruokavalionsa omin päin 
ja monesti kaikkea muuten kuin onnistu-
neesti. 

– Kokkailu voi olla vanhemman ja 
nuoren yhteinen, lähentävä tekeminen. 
Perheessä voidaan sopia viikoittaisesta 
vegepäivästä, jolloin päävastuu ruoanlai-
tosta on nuorella, Lotta Pelkonen vinkkaa.

Kaikissa kunnissa koulut eivät tar-
joa vegaaniruokaa. Tällöin vanhemman 
ja nuoren kannattaa katsoa koulun ruo-
kalistasta, mitä vegaanille sopivaa sieltä 
kunakin päivänä löytyy ja koota nuorelle 
mukaan kouluruokaa täydentävät eväät.

– Vegaaniruokavalio ei ole sekaruoka-
valiota työläämpi, sillä tietoa, vertaistukea 
ja vegaanisia elintarvikkeita on nykyään 
helppo hankkia, Lotta Pelkonen sanoo. l

Lue lisää: www.vegaaniliitto.fi ja VRN ja THL, 2016. 
Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. 
www.julkari.fi/handle/10024/129744

– Uusien ravitsemussuosituksen mu-
kaan vegaaniperheet ovat oikeutettu-
ja ravitsemusterapiaan, Lotta Pelkonen 
muistuttaa. 

Pari-, 3-vuotias on usein epäluuloinen 
uusia ruoka-aineita kohtaan ja saattaa 
kieltäytyä happamista ja karvaista kas-
viksista. Vanhempien kannattaa olla kär-
sivällisiä. Uuden maun tuominen lapsen 
ruokavalioon vaatii lukuisia maistamis-
kertoja. Kärsivällisyys palkitaan myö-
hemmin.

– Monet lapsuudessa opitut ruokatottu-
mukset voivat kantaa aikuisuuteen saak-
ka. Vegaanit ovatkin keskimääräisesti 
terveitä, Lotta Pelkonen lisää.

Nuori tarvitsee tukea
Kun sekasyöjäperheen nuori päättää ryh-
tyä vegaaniksi, vanhemman tehtävänä on 
tukea nuorta ruokavaliossaan. Ilman van-
hemman tukea ruokavalio on vaarassa ka-
peutua liikaa. 

– Nuori ei pärjää sillä, että hän poistaa 
yhteisestä lihakeitosta sattumat. Aina kun 
ruokavaliosta jää jotain pois, tilalle on tul-
tava jotain muuta. Ravintolisät eivät kor-

töntä kasvista. Kolmannes lautasesta on 
hiilihydraattilisuketta, esimerkiksi täys-
jyväpastaa, ohraa tai perunaa. Kun ate-
rialla on täysjyväleipää, lautasella kaikki 
tuotteet voivat olla kasvisryhmästä. Lisäk-
si lapsi tarvitsee aina monipuolisesti täy-
dennetyn iälleen sopivan ruokajuoman.

– Näin varmistetaan, että ateria sisäl-
tää tarpeeksi energiaa ja proteiinia. Ellei 
energiaa ole riittävästi, ruoan proteiinia 
kuluu myös energian tuottoon, eikä sitä 
silloin ole tarpeeksi kasvuun, Arja Lyyti-
käinen painottaa. 

Vegaaniruokavalio ei ole rasvaton. Kas-
virasva on paitsi energian myös vält-
tämättömien rasvahappojen lähde, ja 
ravitsemussuosituksissa ne suositellaan 
ottamaan rypsiöljystä ja sitä sisältävästä 
levitteestä. Öljytilkka höystää vegaanin-
kin salaatin.

Kalsiumia lapsi saa kaalikasveista, to-
fusta, seesaminsiemenistä ja kalsiumilla 
täydennetyistä, kasvipohjaisista juomis-
ta, kuten soija- tai kaurajuomasta. Ravit-
semusterapeutti kertoo, tarvitseeko lapsi 
kalsiumlisän.

2017

luotetuinmerkki.fi

Älä jää yksin.
Lasten kanssa arki on kiireistä, tilanteet vaihtuvat ja 
vanhemmilla on vastuu monista asioista yhtä aikaa. 
Välillä voi tuntua, etteivät omat taidot ja voimat riitä.

Vanhempainpuhelimessa voi puhua nimettömästi ja 
luottamuksellisesti mistä tahansa kasvatukseen, lapseen 
tai parisuhteeseen liittyvästä asiasta.

Soita maksutta 
Vanhempainpuhelimeen

0800 92277
• ma–ti 10–13 ja 17–20 • ke 10–13 • to 14–20

Chattaa 
• ma–ti 10–13

Tai kirjoita 24h 
www.mll.fi/vanhempainnetti
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TEKSTI ELINA RIKKILÄ

Haastattelimme neljää nuorta, jotka ovat löytäneet 
oman juttunsa ja tehneet siitä työn itselleen. 
Yritteliäille nuorille työelämän muutokset eivät ole 
uhka, vaan mahdollisuus. 

”Olen saanut tausta-
tukea ja kannustusta”

Liina-Lyydia Jämsästä tuli yrittäjä en-
simmäisen kerran 16-vuotiaana, kun 
hän perusti kesäkioski Minin Haarajo-
en junaseisakkeelle Järvenpäässä. Kirk-
kaanpunainen, auton perässä kulkeva 
kioskikärry löytyi netistä, ja vanhemmat 
auttoivat sen kuljetuksessa aamuin illoin. 

Kioski työllisti koululaisen kesän ajaksi. 
Aamujunilla lähtijät nappasivat siitä mu-
kaansa käsin jauhettua kahvia, virvokkei-
ta ja leivonnaisia. Myös muut lähiseudun 
asukkaat olivat tyytyväisiä uuteen palve-
luun. 

Seuraavana kesänä Liina-Lyydia työl-
listi myös isosiskonsa. Työpäivät venyivät 
helposti pitkiksikin, kun tytöt leipoivat it-
se kioskilla myytävät tuotteet.

– Bravuureitamme olivat erityisesti 
suolaiset piiraat ja porkkanakakku, Liina-
Lyydia kertoo.

Kokopäiväinen yrittäjä Liina-Lyydiasta 
tuli ylioppilaskirjoitusten jälkeen, kun hän 
hinautti kioskikärrynsä sisätiloihin Paja-
lan teollisuushallin nurkkaan. Samassa 
hallissa toimii kaksi kirpputoria. Kioskin 
ympärille rakennettiin kierrätysteemaa 
kunnioittaen kahvilamiljöötä ja sen edes-
sä komeilee katseen vangitsijana Vauxhall 
Victor -merkkinen auto.

Kioskikahvila on avoinna kuutena päi-
vänä viikossa ja työpäivän jälkeen on vielä 
edessä siivous-ja paperitöitä.

– Leivonnaiset ostan nykyään valmiina 
Haarajoella sijaitsevasta kotileipomosta, 
koska minun on ehdittävä välillä nukku-
akin. Maanantaisin pidän vapaata, Liina- 
Lyydia kertoo.

Oma kioski-yritys vie 110 prosenttia 
energiasta, mutta on Liina-Lyydian mie-
lestä sen arvoista.

”Voimme tehdä itselle 
tärkeitä asioita” 

Iisalmelaisten Anu Huttusen,17, ja Tom-
mi Halosen, 18, harrastuksesta tulee 
kesätyö, kun nuoret perustivat Kuvanto-
miniyrityksen. Anu keskittyy valokuva-
ukseen ja poikaystävä Tommi videointiin. 
Hän toimii tarvittaessa myös autokuskina 
ja assistenttina.

Anu on kuvannut aktiivisesti siitä saak-
ka, kun hän sai ensimmäisen järjestelmä-
kameransa neljä vuotta sitten. Hän on 
kuvannut lähipiirin sukujuhlia, henkilö-
kuvia ja urheilukilpailuja. 

Mieluisin aihe on kuitenkin ollut vesi, 
josta Anu on ottanut voimakkaasti suu-
rentavia makrokuvia. 

– Vesi on tavattoman kiinnostava ele-
mentti: puhdas ja kirkas. Kaukaa katsot-
tuna se näyttää vain tavalliselta lätäköltä, 
mutta kun menee riittävän lähelle, moni-
mutkainen rakenne näkyy selvemmin. Se 
vaatii kuitenkin pysähtymistä, Anu miet-
tii.

– Miniyrityksemme tarjoaa palvelu-
ja yksityishenkilöille, koska meille ei ole 
voimassa olevaa Y-tunnusta. Uskon, että 
kuvauskeikkoja riittää jo tuttujen perhe-
juhlissa ja henkilökuvauksissa, Tommi to-
teaa.

Iisalmen kaupunki on 
myöntänyt Anulle ja Tom-
mille hankkeeseen 500 eu-
ron miniyritystuen sekä 
tarjonnut ohjausta yrittäjil-
le. Tuen saadakseen piti toi-
mittaa hyväksytty liikeidea ja kehitellä 
sitä yhdessä yritysneuvojan kanssa. Omaa 
Y-tunnusta ei tarvita, koska Kuvanto toi-
mii 4H-yrityksenä.

Anu on haaveillut myös siitä, että voisi 
teettää vesipisarakuvistaan esimerkiksi 
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Omasta jutusta tuli  oikea työ

– Olen oppinut valta-
vasti uusia taitoja, joita 
ei koulunpenkillä ope-
teta. Myös yhteistyön te-
keminen muiden kanssa 
on ollut opettavaista, hän toteaa.

Liina-Lyydian mielestä yrittäjyys on 
myös luovaa toimintaa, jossa pääsee to-
teuttamaa visioitaan.

– Kynnys oman yrityksen perustami-
seen oli matala koska molemmat van-
hempani ovat yrittäjiä. Olen saanut kotoa 
taustatukea ja kannustusta, hän kertoo.

Taloudelliset riskit ovat pysyneet hal-
linnassa, koska Liina-Lyydia asuu kotona 
vielä ainakin tämän vuoden. Vaikka yritys 
on uusi ja etsii vielä asiakaskuntansa, Lii-
na-Lyydia on saanut kulunsa maksettua ja 

canvas-tauluja, postikortteja ja matka-
muistoesineitä yhteistyössä toisen yri-
tyksen kanssa. 

Tommi saa lisäksi tuloja myös valmen-
tamalla nuoria yleisurheilijoita. Kokemus-

ta lasten ja nuorten 
yleisurheilukoulu-
jen vetämisestä on 
useammaltakin ke-
sältä.

Yrittäjyys hou-
kuttaa Tommia ja 

Anua jatkossakin, koska se antaa mahdol-
lisuuden tehdä itselleen mieluisia asioita 
ja elää omannäköistään elämää. Työnteko 
pelkästään rahan takia ei heitä kiinnosta, 
vaan he haluavat käyttää aikansa asioihin 
joita rakastavat. 

pystynyt nostamaan palk-
kaa itselleenkin. 

Kioskikärryn Liina-Lyy-
dia on ostanut omakseen 
vanhemmiltaan lainaa-

milla rahoilla ja maksaa heille vähitellen 
velkaansa takaisin. Alkupääomaa kärryä 
varten oli kertynyt myös edellisten kesi-
en myynnistä. 

Tuleva opiskeluala ei ole vielä ihan sel-
villä, sillä monet asiat kiinnostavat nuorta 
yrittäjää.

– Olen ajatellut lähteä opiskelemaan 
taidealaa, mutta myös valtiotieteellinen 
tiedekunta kiinnostaisi. Parasta olisi, jos 
pystyisin tulevaisuudessa jotenkin yh-
distämään yrittäjyyden ja opiskelun, hän 
miettii.

Molemmat haaveilevat tulevaisuudessa 
liikunta-alan ammateista, mutta haluaisi-
vat samaan aikaan myös saada tuloja va-
lokuvauksesta ja videoinnista.

– Oman ikäisemme nuoret ovat ehkä 
avoimempia muutokselle kuin aiemmat 
sukupolvet. Työurien pirstaloitumista ei 
niinkään nähdä uhkana vaan mahdolli-
suutena, Tommi ja Anu miettivät. 

– On harvinaista, että meidän ikäinen 
nuori kertoisi tavoittelevansa yhtä haa-
veammattia, haluavansa esimerkiksi lää-
käriksi tai juristiksi. Nykyään lähdetään 
liikkeelle siitä, että ihmisellä on työuran 
aikana useampia ammatteja, Anu kuvai-
lee.

Oma kioski-yritys vie 110 
prosenttia energiasta, 
mutta on Liina-Lyydian 
mielestä sen arvoista.

Anu ja Tomi haaveilevat 
liikunta-alasta, mutta 
haluavat jatkaa myös 
kuvaamista. 

u
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”Nautin, kun yleisö 
pidättelee henkeä”
Kouvolalaisesta Aatu Itkosesta, 16, tu-
li taikuri puolivahingossa, kun hän sai 
10-vuotiaana lahjaksi taikalaatikon va-
rusteineen ja alkoi opetella temppuja. 
Ensimmäisenä Aatu opetteli klassisen 
huivitempun, joka on ohjelmistossa ny-
kyäänkin. 

Lisää temppujen ohjeita löytyi kirjoista 
ja netistä ja Aatu alkoi esittää niitä suku-
juhlissa. Sana nuoresta miehestä levisi ja 
keikkapyyntöjä alkoi tulla myös vierailta 
ihmisiltä. 

Nykyään Aatu tekee kymmeniä taiku-
rinkeikkoja vuodessa ja hoitaa palkkion-
sa laskutuspalvelun kautta ilman omaa 
Y-tunnusta. Temppuvalikoima on laajen-
tunut huivi-ja korttitempuista näyttäviin 
lavatemppuhin. Erityisen innostunut Aa-
tu on giljotiinitempuista, joissa avustajal-
ta sahataan jalka tai kaula poikki. Kyse on 
tietenkin näköharhasta: oikeasti avustajat 
säilyvät vahingoittumattomina. 

16-vuotiaasta nuorukaisesta on kuo-
riutunut melkoinen showmies, joka osaa 
ottaa isonkin yleisön haltuunsa sävähdyt-
tävillä tempuillaan, hyvällä supliikilla ja 
stand up -komiikallaan. 

– Nautin siitä, että parhaimmillaan sa-
dat ihmiset kohdistavat huomionsa mi-
nuun ja seuraavat temppuja henkeään 
pidätellen, Aatu tunnustaa. 

– Hyvin treenatut 
temput ovat vain osa 
kokonaisuutta. Yhtä tär-
keää on se, että taikuri 
osaa ottaa kontaktin 
yleisöön ja saa ihmiset 
viihtymään, hän miettii. 

Myös ulkoinen olemus on kuin koke-
neellakin showmiehellä. Ennen keik-
kaa nuorukainen vetäisee puvun ylleen, 

viimeistelee geelillä kampauksensa ja 
päivittää sekä Facebook- että Instagram-
tilinsä. Nykyään Aatun keikkoja myy myös 
ohjelmatoimisto, mutta suurimman osan 

markkinoinnistaan hän 
hoitaa itse.

Aatu tekee videoita 
nettiin, päivittää sään-
nöllisesti nettisivujaan 
ja antaa haastatteluja. 
Nettisivuilta voi ostaa 

myös fanituotteita.
– Vanhempia on tarvittu lähinnä auto-

kuskeiksi. Tosin viime aikoina olen suo-

sinut enemmän julkisia kulkuneuvoja, 
skootteria tai sitten keikan tilaaja on mak-
sanut minulle taksikyydin, Aatu kertoo. 

Taikurinhommat vievät suuren osan 
vapaa-ajasta. Kouluunkin pitäisi 9.-luok-
kalaisen ehtiä panostaa. Peruskoulun 
jälkeen Aatu on hakenut opiskelemaan 
audiovisuaalista alaa ammattikouluun 
Tampereelle ja Riihimäelle. 

– Taikurinkeikat vievät nykyään niin 
paljon aikaa, ettei lukio-opiskeluun ehkä 
riittäisi paukkuja, Aatu mietiskelee. l 

Showmies ottaa yleisönsä 
tempuillaan, hyvällä 
supliikilla ja stand up 
-komiikallaan.
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LIITY SINÄKIN
AVAINASIAKKAAKSI!

Avainapteekit sijaitsevat kattavasti 
ympäri Suomea. 
Avainapteekit tarjoavat avaimet 
terveytesi ja hyvinvointisi parhaaksi 
elämän eri tilanteisiin ammattitaidolla 
ja aidolla sydämellä.
www.avainapteekit.fi

Avainapteekeissa sinua autetaan 
pysymään terveenä

Jaamme asiakkaillemme MLL-
yhteistyön merkeissä tänä vuonna 
20 000 Lasten ja Nuorten 
puhelimen jääkaappimagneettia.

AA_Lapsemme_20x285.indd   1 27/04/2017   14.05
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Keksintökilpailu miehille
Mies, onko arjessasi pulmia? Keksit-
kö niihin uusia ratkaisuja? Väestöliitto ja 
Magisso Oy järjestää miehille keksintö-
kilpailun, jossa haetaan miesten ja per-
heiden hyvinvointia edistäviä keksintöjä. 
Keksintökilpailu on osa isompaa #panepa-
remmaksi-kampanjaa, jossa keskustellaan 
miehen asemasta ja arvosta parisuhteessa 
ja perheessä. 
www.paneparemmaksi.fi

Miltä taide tuntuu? 
Nuorten taidekasvatus saa lisäpotkua tänä 
vuonna käynnistyneestä Taidetestaajat-
hankkeesta. Se tarjoaa kolmelle ikäluokalle 
8.-luokkalaisia, yhteensä n. 180 000 nuo-
relle ohjaajineen mahdollisuuden vierailla 
kahdessa kulttuurikohteessa. Toinen vie-
railu suuntautuu omaan maakuntaan tai 
lähialueelle, toinen Helsinkiin tai muualle 
Suomeen. Kulttuurikohde voi olla esimer-
kiksi ooppera, teatteri, konsertti tai taide-
näyttely. 

Vierailu on vain yksi osa taidekasvatus-
ta. Oleellista ovat myös taustatiedot ja 
nuorten omat kokemukset. Taidetestaajat 
saavat etukäteen tietoa esityksestä, taitei-
lijoista ja taidemuodosta. Vierailun jälkeen 
kanavat ovat auki nuorten ajatuksille, oi-
valluksille, tunteille ja mielipiteille. Nuoret 
voivat esimerkiksi näyttää ja kertoa, miten 
omia tunteita voi ilmaista eri tavalla. Tä-
män vuoden taidetestaajien omia arvioita 
ilmestyy syksyllä 2017. 

Kaksikielisen hankkeen rahoittajina ovat 
Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kul-
turfonden. Hanketta koordinoi Suomen 
lastenkulttuurikeskusten liitto.  
www.taidetestaajat.fi

Nuorilla menee hyvin ja 
huonosti
Nuorilla menee paremmin asioissa, jotka 
ovat heidän omia valintojaan ja joihin he 
voivat vaikuttaa. Hyvä suunta näkyy esim. 
tupakanpolton, alkoholinkäytön ja liiken-
nekuolemien vähentymisessä.

Huonompi suunta on nähtävissä niissä 
asioissa, joihin yhteiskunnallinen tilan-
ne, poliittiset päätökset ja talous vaikut-
tavat, kuten esim. nuorten lisääntynyt 
asunnottomuus, työttömyys ja matalas-
ti koulutettujen määrän kasvu. Nuorten 
pienituloisuus on lisääntynyt. Jopa 30 
prosenttia nuorista elää köyhyysrajan ala-
puolella.  

Nuoria koskevia ajankohtaisia asioita kä-
siteltiin NUORI2017-tapahtumassa Tam-
pereella, jonne tänä vuonna saapui lähes 
3 000 nuoriso- ja kasvatusalan ammatti-
laista.  

Marsut ja kanit allergisoivat yhtä 
paljon kuin esimerkiksi koirat. 

NUORI2017-tapahtumassa nostettiin esiin nuoret historiassa, 
tulevaisuudessa sekä tässä ja nyt. 

Taidetestaajissa luodaan nuorille oma sovellus, jonka 
avulla he voivat arvioida omaa taidekokemustaan.

Lemmikki astma- tai 
allergiaperheeseen?
Koira- ja kissakuumeen iskiessä astma ja 
allergia eivät ole välttämättä esteitä lem-
mikin hankintaan. Niiden vuoksi lemmikin 
hankintaa pitää kuitenkin miettiä tavallista 
tarkemmin. 

Astma- ja allergialiiton ohjeistukset lem-
mikin hankintaan ovat yksilölliset. Eläi-
nallergian puhkeamista ei voi ennustaa 
etukäteen, mutta omaa sietokykyä voi 
testata olemalla mahdollisimman paljon 
lemmikkien kanssa. Se antaa viitettä, voi-
ko lemmikkiä ylipäänsä hankkia. Astmaa 
sairastavien tulisi ottaa huomioon astman 
hallittavuus. Jos astma on vaikeahoitoinen, 
koira tai kissa pahentaa tilannetta. Lem-
mikkiä harkitessa asiasta kannattaa myös 
keskustella oman lääkärin kanssa. 
Lähde: Allergia- ja astmaliitto ry

Eduskunnan oikeusasiamies on avannut 
omat nettisivut lapsille ja nuorille. Siellä 
kerrotaan esim., millaisista asioista ja 
miten voi tehdä kantelun. 
www.oikeusasiamies.fi/lapset

Kelan uusi verkkomedia Elämässä.fi 
tuo kuuluville asiakkaiden äänen. Aidot 
asiakastarinat auttavat tiedon omak-
sumista ja tukien hakemista. Uudessa 
verkkolehdessä esitellään myös Kelan 
palveluja. www.elämässä.fi

Sofia ja Onni ovat vuonna 
2016 syntyneiden lasten 

suosituimmat ensimmäiset 
etunimet. 

Uusi tiedelehti lapsille
JunioriTieto on 6─12-vuotiaille lapsil-
le suunnattu tiedelehti. Sen jutut kä-
sittelevät mm. luontoa, teknologiaa, 
lääketiedettä, historiaa ja kulttuuria. Kuu-
kausittain ilmestyvässä lehdessä on myös 
tehtäviä. www.juonioritieto.fi
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Jokaiselle harrastus
Kaikille suomalaisille lapsille halutaan taata 
vähintään yksi mieluinen harrastus. Vaikka 
suurimmalla osalla onkin jo harrastus, osa 
jää harrastusten ulkopuolelle. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimittämä työryhmä 
on listannut raportissaan keinoja tavoit-
teen saavuttamiseksi. Tärkeimpänä pide-
tään sitä, että lasten ja nuorten toiveet 
harrastuksista huomioidaan paremmin. 
Lasten kuuntelemisen lisäksi ehdotetaan, 
että kouluja avattaisiin entistä enemmän 
harrastusten käyttöön maksuttomasti.

palautteen perusteella. Tuotteiden arvi-
oinnin tekee äitiysavustusraati, joka myös 
valmistelee ehdotuksen pakkaukseen va-
littavista tuotteista. Tuotteiden laatua ja 
materiaalien kestävyyttä arvioidaan käy-
tännön testeillä; tuotteet muun muassa 
pestään. 

Vuoden 2017 pakkauksen uutuustuottei-
ta ovat collegehaalari ja unipussi. 

Suomalainen äitiyspakkaus täyttää tänä 
vuonna 80 vuotta. Nykymuotoinen äitiys-
pakkaus sai alkunsa vuonna 1937, jolloin 
säädettiin laki äitiysavustuksesta. Ennen äi-
tiyspakkausta MLL oli jakanut vauvan vaat-
teita sisältäviä kiertokoreja vähävaraisille 
vauvaperheille.

Äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan 
vuosittain ja pakkausta kehitetään asiakas-

Äitiyspakkaus 80 vuotta
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PoimitutPoimitut

Pää edellä kuvaa tutkimustietoon perustuen, miten van-
hempi voi tukea lapsensa kasvua ja mistä on turha olla huo-
lissaan. Se on ensimmäinen suomalainen yleistajuinen kirja 
lapsen aivojen kehityksestä. Tiina Huttu, Kirsi Heikkinen: 
Pää edellä. Näin tuet lapsesi aivojen kehitystä. WSOY.

Suomi on toinen kotimaa yhä useammalle virolaislapselle. 
Millaista on asua uudessa kotimaassa ja mitä tehdä, kun 
tulee koti-ikävä? Kirjan avulla lapset voivat pohtia yhdessä 
vanhempiensa kanssa suhdetta kotimaahan, äidinkieleen 
ja kulttuuriin. Kati Aalto & Johanna Airiskallio: Viguriväntin 
kaksi kotimaata. Turun ammattikorkeakoulu.

Sananlaskuperinteen käsikirja tarjoaa kattavan näkökulman 
entisaikojen suomalaisten elämään ja tuo vanhat elämän-
viisaudet nykylukijan käyttöön. Kari Laukkanen & Pekka 
Hakamies (toim.): Sananlaskut. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Linnunpöntön ilme voi olla maanläheinen, satumainen tai 
moderni, valmistusaineet luonnosta kerättyjä tai kierrä-
tysmateriaaleja. Kuvitetut valmistusohjeet auttavat aloit-
televaakin nikkaria onnistumaan. Michele MCKee-Orsini: 
Linnunpöntöt ja lintulaudat. Minerva. 

koonnut Maarit Piippo

Kirjat
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Arktista folkia
Arktisen alueen kulttuurifestivaali Jutajai-
set tuo pohjoista kansanperinnettä lapsille 
ja nuorille. Ohjelmassa on kansanperin-
nepaja ja harmonikkaleiri, ja lapset voivat 
osallistua Luova lava -leiriin, jossa liikutaan 
luonnossa, pelataan ulkoleikkejä ja eläydy-
tään luovuuteen. Perhepäivänä askarrel-
laan letitystekniikoita ja pirtanauhoja, ja 
Loiskis-yhtyeen konsertissa kuullaan van-
hoja ja uusia lastenlauluja. Jutajaiset pide-
tään Rovaniemellä 30.6.–2.7.  
www.jutajaiset.fi

Auringon ja kuun pelastajat
Kaukaisella planeetalla elää vapautta ra-
kastava kuufauni Milo, joka yllättäen 
valitaan vastuulliseen tehtävään kuun var-
tijaksi. Kun valtaa himoitseva alamaailman 
valtias varastaa auringon, Milo ystävineen 
saa todellisen haasteen: voidaanko univer-
sumin järjestys pelastaa? Ranskalaisen  
Benoit Philippon käsikirjoittama ja ohjaa-
ma animaatio Milo, kuun vartija on suo-
meksi puhuttu. Yli 7-vuotialle soveltuvan 
elokuvan Suomen ensi-ilta on 9.6.

Laulaen piirtämään
Miten pilvi tanssii, millaisia muotoja luo-
vat aallot, mitä värejä löytyy kesäniityltä? 
Laulupiirtäminen on uusi moniaistinen 
toimintamuoto, joka yhdistää musiikkia 
ja visuaalisia taitoja. Lastenmusiikin teki-
jä Minna Lappalainen on kehittänyt me-
netelmän, jossa laulujen sanat ja sävelet 
inspiroivat piirtämään kuvia ja tarinoita pa-
perille, ilmaan tai vaikka kaverin selkään. 

Hei, me laulupiirretään -teos sisältää 
opaskirjan ja cd:n, jossa on Lappalaisen sä-
veltämien lastenlaulujen nuotit, sanat ja 
äänitteet. Cd sisältää 26 uutta laulua, jotka 
johdattavat erilaisiin musiikillisiin maise-
miin, kuten lumihiutaleiden leijuntaan, sa-
depisaroiden ropinaan tai formularadalle. 
Muskarien, erityisopetuksen ja kuntoutuk-
sen tueksi sopivasta materiaalista lisätie-
toa osoitteessa www.laulau.fi

Nukketeatteria merten 
syvyyksissä
Merikilpikonnan, meduusojen ja rouskun 
vedenalaista valtakuntaa uhkaa saastu-
minen. Teatteri Tuikkeen nukketeatteri-
fantasia käsittelee ympäristön suojelua 
visuaalisin keinoin. Nukketeatterin lisäksi 
musiikkia ja animaatiota yhdistelevä esi-
tys sopii kaikille yli 3-vuotiaille. Veden alla 
-esitys nähdään Helsingin Tapanilan Tuike-
salissa 15.6.–13.8. www.teatterituike.fi

Katti Matikaisen matkassa
Reissukissa Katti Matikainen ja lukukoira 
Nakkirakki pääsevät kokemaan maatila-
matkailua, metsäretkeilyä ja festarielämää 
humppakerhon kesäkiertueella eri puolilla 
Suomea. Laulavien eläkeläisten lisäksi mat-
kan varrella joukkoon liittyvät nälkäinen 
vuohi ja vikkelä Mummu. Silja Sillanpää 
esittää YLE TV2:n lastenohjelmista tuttua 
Katti Matikaista kirjoittamassaan näytel-
mässä, jossa ovat mukana myös Lempää-
län mieskuoro ja Laulu-Siskot. Eri ikäpolvia 
yhdistävää musiikkinäytelmää esitetään 
Pyynikin kesäteatterissa 4.7.–25.7.  
www.mauahtavasuomi.blogspot.fi

Tuhannen tanssijan Voltti
Lappeenrannassa tempaistaan, kun 
kansantanssitapahtuma Kalenat, nuo-
risosirkusfestivaali Nurtsi ja lasten te-
atteritapahtuma Valokeila yhdistyvät 
Voltti-lastenkulttuuritapahtumaksi 8.–11.6. 
Katselmuksissa nähdään lasten ja nuorten 
sirkustaitoja, teatteria ja kansantanssia, ja 
työpajoissa kokeillaan diablo-jongleera-
usta, biisiverstasta ja streetdancea. Voltti 
huipentuu, kun tuhat tanssijaa taaperoista 
teineihin esiintyy kansantanssikoreogra-
fiassa Lappeenrannan urheilutalolla 10.6. 
www.voltti2017.fi

Korjaus
Edellisessä Lapsemme-numerossa kerrot-
tiin, että Helsingin peruskoulujen Wilma-
järjestelmän tuntimerkintöjä on uusittu 
myönteisiä tuntimerkintöjä lisäämällä. 
Jutussa unohtui maininta, että monissa 
muissa kunnissa tämä on ollut aiemminkin 
mahdollista. 

Magiaa mahan täydeltä
Linnanmäki ei petä: kesäkausi tarjoaa jäl-
leen huvipuistokävijöille monenmoista 
uutta. Hurjapäät voivat nauttia vinhasti 
pyörivästä uutuuslaite Magiasta ja pie-
nemmät katsella vaikka 4D-elokuvaa Ice 
Age – ihan pähkinöissä. Herkuttelijoita 
ilahduttavat esim. Popparitehdas ja vegaa-
niset huvipuistoherkut. 

Linnanmäen tuotolla tuetaan lastensuo-
jelutyötä. Tänä vuonna tavoite on huikeat 
4,5 miljoonaa euroa.

Ilmoita rikkoutuneesta 
leikkivälineestä
Leikkipuistovälineiden särkymisen huo-
maavat yleensä ensimmäiseksi lasten 
kanssa puistossa olevat aikuiset. Vioista 
kannattaa ilmoittaa heti, jotta välineet saa-
daan korjattua nopeasti. Leikkipuistoissa 
on usein tunnistetaulu, jossa on puistovas-
taavan osoite ja puhelinnumero.
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Sukupuolierot 
digipelaamisessa
Digipelaamisessa on sukupuolieroja, ja 
siksi sukupuoli pitää ottaa huomioon pe-
likasvatuksessa. Pelitutkija Usva Frimanin 
mukaan sukupuolierot näkyvät mm. pelaa-
jamäärissä, pelaamiskokemuksissa ja lai-
teomistuksessa.  

7─9-vuotiaat tytöt ja pojat pelaavat 
suunnilleen yhtä paljon. Erot kuitenkin 
kasvavat ja ovat suurimmillaan 16─17-vuo-
tiailla. Sen ikäisistä tytöistä 12 prosenttia 
ja pojista 53 prosenttia sanoo pelaavan-
sa digipelejä. Oleellinen ero on se, miten 
nuoret kokevat pelaamisen. Tytöt eivät 
koe pelaamista harrastuksekseen toisin 
kuin pojat. 

Toinen sukupuoleen liittyvä ero on se, 
että alaikäiset tytöt eivät omista pelilait-
teita samoin kuin pojat. Vaikka tytöt pe-
laisivatkin digipelejä, heille harvemmin 
ostetaan oma laite pelaamista varten. He 
jakavat laitteen esim. isoveljensä kanssa. 
Pojat sen sijaan saavat helpommin omat 
laitteet. 
Lähde: Missä mennään pelikasvatus? -seminaari

Joka neljäs lapsi maailmassa 
asuu kriisimaassa.
Lähde: Suomen Unicef
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Jäsensivut Jäsensivut

Jäsenedut
Lapsemme-lehti 4 kertaa vuodessa,   
maksaville jäsenille. 
MLL:n jäsenperheet saavat yleensä   
alennuksia muun muassa paikallis-  
yhdistysten kerhomaksuista. Muista   
mahdollisista paikallisista jäsen-  
eduista yhdistyksesi tiedottaa jäsen-  
kirjeissään ja nettisivuillaan. 

Matkailu, majoitus ja pääsymaksut
	 Anttolanhovi
 HakoApajan Aikhikylä
 Hotelli Helka
 Ikaalisten matkatoimisto
  Kuortaneen urheiluopisto
 Matkailukeskus Pajarinhovi
 Naantali Spa ja Ruissalon kylpylä
 Ranuan eläinpuisto
 Restel Hotel group / Cumulus Resort  
 kylpylähotellit
 SIIDA – Saamelaismuseo ja luonto-  
 keskus
 Sokos hotel Edenin kylpylä ja kuntosali
 Sokos Hotellit
 Suomen Scandic hotellit
 Tiedekeskus Heureka
 VIHTI miniland
 Viking Line
 Ähtärin eläinpuisto

Alennukset tuotteista ja verkkokaupoista
	 Decola.fi
	 Feelmax.fi
 Instrumentarium

PUHEENJOHTAJISTO

Liittovaltuuston puheenjohtaja
hallintojohtaja Tarja Larmasuo

Liittovaltuuston varapuheenjohtajat
arkkitehti Jarmo Heimo
yhteysjohtaja Anu Mustonen

Liittohallituksen puheenjohtaja
lasten- ja nuorisopsykiatrian
erikoislääkäri Linnea Karlsson

Liittohallituksen varapuheenjohtaja 
professori Jouko Huttunen
ylilääkäri Outi Strid

KESKUSTOIMISTON JOHTORYHMÄ

Pääsihteeri Milla Kalliomaa

Johtava asiantuntija Esa Iivonen

Johtava asiantuntija Liisa Partio

Ohjelmajohtaja Marie Rautava

Hallintojohtaja Stina Stavén

 Jesper Junior
	 Kuntokauppa.fi
	 Lastentossut.fi
	 Leikkien.fi
 Luoman Puutuote Oy
 Nekku Design
 Oppi & ilo
 Sinooperi
	 Sportacus.fi
 Synsam
 TellAbout
	 Tohvelisankari.fi
	 www.anne.fi
	 www.juhlamaailma.fi

Auto- ja välinevuokraus
 City Car Club
 Hertz autovuokraamo

Tarkemmat tiedot jäseneduista 
osoitteessa: 
www.mll.fi/jasenyys/jasenedut

Synsam

LASTEN JA NUORTEN PUHELIN 
p. 116 111 (maksuton)
ma–pe 14–20, la–su 17–20
www.mll.fi/nuortennetti

VANHEMPAINPUHELIN
p. 0800 922 77 (maksuton)
ma 10–13 ja 17–20
ti 10–13 ja 17–20 
ke 10–13
to 14–20
www.mll.fi/vanhempainnetti

Kuortaneen urheiluopisto
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Decola.fi

Seuraa somessa

Facebook: 
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	
MLL	Nuortennetti,	Leikkipäivä,	 
Hyvä Joulumieli -keräys, Terhokerho

Twitter: 
@MLL_fi,	@leikkipaiva,	 
@hyvajoulumieli 

MLL-blogi: 
mll.fi/blogi

YouTube: 
Mannerheimin	Lastensuojeluliitto,	
MLLnuortennetti

Instagram: 
@mll_fi,	@MLL_nuortennetti,	 
@hyvajoulumieli  

Jäsenpalvelu
Jos	sinulla	on	kysyttävää	jäsenyydestä,	voit	lähettää	sähköpostia	osoitteeseen	 
jasenpalvelu@mll.fi	tai	soittaa	ti–to klo 9–11 numeroon 075 324 5540. 
Muuttuneet	yhteystietosi	voit	ilmoittaa	täyttämällä	lomakkeen	osoitteessa	 
www.mll.fi/jasentietomuutos	tai	rekisteröitymällä	Yhdistysnetin	käyttäjäksi	 
osoitteessa	yhdistysnetti.mll.fi.

Oppi & Ilo

MLL:n paikallisyhdistykset huomioivat jä-
senensä useimmiten kertomalla kuulumi-
sistaan jäsenkirjein ja sosiaalisen median 
kautta.	Osa	yhdistyksistä	järjestää	kuiten-
kin	myös	jäsentapahtumia.	Ne	ovat	tavalli-
sesti	uusille	jäsenille	ja	muille	toiminnasta	
kiinnostuneille	suunnattuja	tilaisuuksia,	
joissa	yhdistys	esittelee	tekijöitään	ja	toi-
mintaansa ja sitä, mitä muun muassa 

Jäsentapahtumassa 
tullaan tutuiksi
Oman jäsentapahtuman järjestäminen on hyvä tapa 
aktivoida	jäseniä.	Jäsenkyselyn	mukaan	neljännes	jäsenistä	
toivoo tulevansa kutsutuksi yhdistyksen tapahtumaan.

jäsenmaksuilla ja keräyksillä tehdään paik-
kakuntalaisten hyväksi.

Viime viikonloppuna Pohjois-Espoon 
yhdistys	järjesti	jäsentapahtuman,	jossa	
se	kertoi	vapaaehtoistyöstään,	houkutteli	
mukaan uusi jäseniä ja vapaaehtoisia sekä 
keräsi varoja   toimintaansa. Lapsille oli tar-
jolla omaa ohjelmaa, muun muassa kasvo-
maalausta. 

Jäsentapahtumissa tärkeintä on tutus-
tuminen. Kun on tultu tutuiksi, on helppo 
ottaa	myöhemmin	hihasta	kiinni,	jos	on	
jotain	kysyttävää,	ideoita	tai	kiinnostusta	
osallistua vaikkapa talkoolaisena tapahtu-
maan.
Joissain	yhdistyksissä	on	pidetty	jäsenil-

toja, joissa on hemmoteltu pienellä purta-
valla ja ekstraohjelmalla. Yhdistykset ovat 
järjestäneet	myös	äitien	iltoja,	uimahal-
likäyntejä, keilailuiltoja, kevätkarkeloita, 
pikkujouluja. Hyviä ideoita ovat niin ikään 
olleet retket lapsiperheitä kiinnostaviin 
kohteisiin	tai	vaikka	konserttimatka.
Oriveden	yhdistys	järjesti	viime	vuonna	

ohjelmallisen luontopolun, jonne tervetul-
leita olivat niin jäsenet kuin muut MLL:sta 
kiinnostuneet. Lähestyvän isänpäivän 
vuoksi	mukaan	toivottiin	erityisesti	isiä	lap-
sineen. Osallistujat kulkivat lyhdyillä mer-
kityn	reitin	toimintapisteeltä	toiselle,	joissa	
tunnistettiin	niin	tuoksuja	kuin	testattiin	
tasapainoa	jättisuksilla.	Reitin	päätteeksi	
tarjottiin	iltapalaa,	ja	kaikki	osallistuivat	ar-
vontaan.

Luoman Puutuote Oy

”Positiivinen ryhmähenki 
ja toiminnan tuottama 
ilo houkuttaa liittymään 
joukkoon ja pysymään siinä.”
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Sisätossut kerhoon ja päiväkotiin

20% Alennuskoodi
Tilaa tossut osoitteesta: www.tohvelisankari.fi 

Syötä alennuskoodi 7404240 ostoskorivaiheessa
ja saat 20% alennuksen kaikista tuotteista!

Kurkkaa nettiin

Nukkumattia etsimässä
Vanhempainnettiin on koottu tietoa 
0–18-vuotiaiden kehityksestä. Unesta 
kertovat sivut ovat Vanhempainnetin lue-
tuinta sisältöä. 

Riittävä uni on välttämätöntä lapsen 
kasvulle ja kehitykselle. Uni on tärkeää 
esimerkiksi aivojen toiminnalle, sillä se 
tekee mahdolliseksi uusien asioiden op-
pimisen ja opitun muistiin painumisen. 
Uni lisää myös luovuutta, vaikuttaa kes-
kittymiskykyyn ja mielialaan. 

Hyvin nukkunut lapsi on pirteä, jak-
saa leikkiä ja osallistua koulutyöhön. 
Unen tarve vaihtelee ikäkausittain ja on 
yksilöllistä. Nukkumiseen liittyy myös 
monenlaisia huolia ja pulmia. Vanhem-
painnetissä annetaan vinkkejä niin vau-
van, leikki-ikäisen kuin koululaisen ja 
murrosikäisen univaikeuksien helpotta-
miseen.

www.mll.fi/vanhempainnetti 
→ Tietokulma → Lapsen uni

Sivuilta löytyy myös Vauva nuk-
kuu -lehtinen, jossa kerrotaan 
vauvan unesta ja yksinkertaisis-
ta keinoista vastasyntyneen ja 
isomman vauvan unen paran-
tamiseksi. Lehtisessä esitellään 
myös erilaisia unikouluja.

Taapero nukkuu -lehtisessä on 
tietoa pienen lapsen unesta, tyy-
pillisistä univaikeuksista ja siitä, 
miten koko perheen yöunia voi-
daan parantaa. Lehtiset ovat luet-
tavissa myös ruotsinkielisinä.

www.mll.fi/vanhempainnetti 
→ Tietokulma → Kasvu ja kehitys 
→ Aineistot

Vauva nukkuu

Uni

Taapero nukkuu

Uni



HÖPÖNASSUILLE,IHANILLE

HURJIMUKSILLE,

SANKAREILLE, 
PARHAAT UUTUUDET 

VÄRIKKÄÄT 
RAAPUTUS-
PIIRROKSET
Sisältää yht. 
15 värillistä ja 
hologramminhohtoista 
piirustuspohjaa, 
ohjeet ja puisen 
raaputuskynän. 
Sh. 8,90 €

MAAILMAN 
YMPÄRI
Yli 100 värikästä  
siirtokuvaa maailman 
eläimistä. 
Sh. 8,90 €

Oppi&ilon puuhakortit, pelit, puuhakirjat ja muut lasten suosikit ovat
innostavia, kehittäviä ja niistä riittää iloa pitkäksi aikaa. Iloisen oppimisen

ammattilaiset ovat luoneet Oppi&ilo-sarjan, jotta lapset saisivat loistaa!

Mll:n jäsenenä saat -10% alennuksen verkkokaupastamme koodilla LBA26HFF.

Löydät tuotteet kirjakaupoista, marketeista ja tavarataloista tai voit tilata
ne kätevästi kotiin verkkokaupasta www.oppijailo.fi

Kaveri- 

lahjaksi!  

Mukaan  

matkalle!

LETITÄN ITSE
45 ihanaa 
lettikampaus- 
ohjetta, hius-
lasso ja liila 
lettinauha.
Sh. 16,50 €

PELIPAKKA
45 parasta matkapeliä, 2 pyyhittävää tussia 
ja noppa. Pelaa yhdessä kaverin kanssa.
Sh. 16,50 €

Hyödynnä 
jäsenetusi 

-10%

Opi tekemään itse  ihanimmat  letit!

OI_MLL-Lapsemme_220x285mm.indd   1 24.4.2017   9.09


